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Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 8. januar 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra: Kaja  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Foreløbigt regnskab er præsenteret. 
 

 AL 

3.  Personale Der vil blive afholdt statusmøde med alt personale. 
 

Pia/Randi 

4.  Eneundervisning Vi har afholdt kursus med Tobias i spring og Line i dressur.  
Der har været mange positive tilbagemeldinger på begge 
undervisere. Vi arbejder på at få en fast aftale med begge 
undervisere. Så snart aftalerne er på plads vil det ikke længere 
være muligt at medbringe egen underviser.  
 

AL/Randi 

5.  Ny baneplan I forbindelse med indgåelse af aftale med vores nye undervisere, 
er det nødvendigt at ændre på baneplanen i forhold til placering af 
elevhold.  
Det drejer sig om holdene om torsdagen, som det er nødvendigt at 
flytte. Underviserne kontakter de elever, som bliver påvirket af 
den nye baneplan . 
 

Randi 

6.  Ridehuskort/ 
facilitetskort 

Der vil blive udarbejdet nye priser for brug af hallen for 
udefrakommende ryttere. Bestyrelsen ønsker samtidig et mere 
simpelt system i forhold til betaling for at bruge hallen af udefra 
kommende ryttere.  
 

Alle 

7.  Nye opstaldere Vi har fået den først nye opstalder i år. 
Vi har fået henvendelse fra flere omkring priser og forventer, at 
der snarest flytter nye heste ind i stalden. 
 

AL 

8.  Foder Det er blevet besluttet at skifte foder til elevhestene. Det skal 
forhåbentlig gerne vise at give en økonomisk gevinst.  
Det vil være muligt for opstaldere at bestille foder, når der i øvrigt 
bestilles hjem til elevhestene. 
 

Knud/ AL 

9.  Alabama Det er besluttet at Alabama kommer tilbage til RORK. 
Han vil stadig være til salg. 
 

AL 
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10.  Ekstraordinær 
generalforsamling 
og medlemsmøde 

Vi afholder ekstraordinær generalforsamling med efterfølgende 
medlemsmøde d. 3/2 kl. 14-16 i rytterstuen. 
Det er en mulighed for medlemmer til bl.a. at stille spørgsmål til 
bestyrelsen. Der vil blive udsendt indbydelse herom snarest.  
 

Mette 

11.  Leje af privatheste Klubben vil gerne have mulighed for leje af private opstaldede 
heste ved behov og efter nærmere aftale. Det vil ikke være en fast 
aftale, men ved særlige behov. Klubben vil betale 25,- pr. time pr. 
hest. Hvis det har interesse, kan man kontakte Lea i forhold til 
nærmere aftale, om hvordan hesten er og hvilke hold hesten 
passer på. 
 

 

12.  Zakobo Vi er desværre ikke kommet i gang med systemet fra 1. januar som 
vi ellers håbede på. Det tager lidt længere tid at få systemet 
tilpasset til vores behov end først antaget. Men vi regner med 
meget snart at kunne overgå hertil. 
 

Mette 

13.  Ny mødedato Den 24. januar hos AL  
 


