
 

Referat RORK medlemsmøde d. 3. februar 2019  
 

1. Frivillighed: 
Hvad forstås ved frivillighed? Klubben har brug for hjælp fra medlemmerne, får at klubben 
kan fungere og arrangementer som stævner kan gennemføres.  
Det kan være svært for nye medlemmer og forældre at finde ud af, hvad der forventes af 
dem, når man starter i klubben. Der er ved at blive udarbejdet velkomstmateriale både til 
elevrytter og opstaldere, som beskriver disse ting.  
Der er nedsat nyt ”Vedligeholdelsesudvalg”. Tovholder på dette er Morten Ryom og Ulrik 
Glavind Mørch som vil få inddraget flere til at hjælpe.  
Ligeledes er der nedsat et ”Aktivitetsudvalg”, som vil arrangere aktiviteter primært for den 
yngre målgruppe i klubben. Tovholder her er Kristina Damgaard, Lenette Ring og Carina 
Manley. 
 
Klubben har mulighed for at tjene penge ved forskellige arrangementer som f.eks. burgerflip 
og trækture ved ”Jul på slottet”. Disse ekstra indtægter er med til, at holde prisniveauet 
stabilt for både opstaldere og elevryttere. Men det kræver, at vores medlemmer er gode til 
at stille op og hjælpe ved disse arrangementer.  
Der har tidligere været lavet en aftale om, at deltagerne ved burgerflip, måtte få 
medbestemmelse over 75 % af indtjeningen. Det vil bestyrelsen gerne have ændret, så 
bestyrelsen igen har 100 % råderet. Der kan være omstændigheder, som gør det nødvendigt, 
at bestyrelsen kan råde over disse indtægter. 
Der er enighed om, at bestyrelsen råder over beløbet, men der skal være synlighed om, hvad 
pengene bruges til. Ligeledes, hvor meget der er indtjent. 
Der er forslag om en postkasse, hvor ønsker til forbedringer kan ilægges. Bestyrelsen 
modtager gerne disse forslag og de eksisterende postkasser må gerne benyttes til dette indtil 
anden løsning findes. Forslagene vil blive opslået på hjemmesiden.   
 

2. Forældreopbakning: 
Ridning er en sport, som kræver, at der er opbakning for forældre. Nok i højere grad end ved 
mange andre sportsgrene. Specielt ved de yngre ryttere, er der brug for hjælp. Det 
opleveres, at mange elever opholder sig alene i klubben, inden de er rutineret i at håndtere 
en hest. Mange elever har brug for hjælp f.eks. når der strigles og ved opsadling.  
En gruppe af private opstaldere vil gerne hjælpe med at videregive viden til elever og 
forældre, ved at være i stalden, når elevrytterne gør klar til undervisning. På den måde vil 
der også opstår en tilknytning mellem private og elever. Det er med til at skabe kendskab til 
hinanden uanet tilhørsforhold. 
Underviserne og privatrytterne aftale et møde, for at aftale nærmere, hvornår underviserne 
har behov for hjælp i stalden.    

 
3. Passivt medlemskab – støtteforening:  

Bestyrelsen er interesseret i at høre, hvad medlemmer mener om at ændre passivt 
medlemskab til en støtteforening.  
Det besluttes at bestyrelsen skal kontakte Kongsvad Rideklub for at høre om deres 
erfaringer.  

 
4. ZAKOBO – nyt administrationssystem: 

Bestyrelsen glæder sig til meget snart at overgår til vores nye administrationssystem 
ZAKOBO, som er udviklet specielt til rideklubber. Specielt for vores kasserer vil det blive 
nemmere, da alt fakturering vil foregår automatisk når et medlem er registreret.  
Der vil blive indført at administrationsgebyr. Det skal bl.a. dække udgifterne til NETS, som vi 
ikke kan undgå at blive pålagt, eftersom betaling fra medlemmer bliver vis dankort.  



 

 
5. Evt. 

Ridning i Sofie-Amaliegård Skov: 
Der er ønske om, at skoven igen kontaktes for indgåelse af aftale omkring ridning i skoven. Et 
forslag er at søge om en afmærket rute, som må benyttes mod betaling.  
Susanne Patin og Pernille Glavind Laursen vil udarbejde en anmodning, som videresendes til 
bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen sørge for at videresendes anmodningen.  


