
Rosenholm Rideklub 
 

 
 

Side 1 af 2 
 

Rosenholm Rideklub 
Amaliegårdvej 54 

8543 Hornslet 
 
 

Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 22. oktober 2019 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi Der går godt med økonomien pt. Alt forløber planmæssigt.  
Der er ved at blive aftalt et møde med banken for 
gennemgang af diverse banksager. 
 
Det går rigtig fint med Zakobo. Det gør det meget nemmere 
at få opkrævet betalinger. 
Dog skal vi gøre opmærksom på, at man skal huske at 
betale for de ydelser, der tilkøbes som f.eks. undervisning 
med det samme. 
 

Pia/Knud 
 
 
 
Mette 
 

3.  Jul på slottet Vi har brug for frivillige hjælpere til at få det gennemføre de 
2 weekender, hvor der afholdes jul på slottet. Det må ikke 
kun være børn, da vi skal have nogle som kan håndtere 
hestene.  
Bestyrelsen kontakter aktivitetsudvalget om de vil være 
tovholder på opgaven. 
 

 

4.  Træpiller Det er muligt at købe træpiller til 2,50 kr. pr. kg.   
Det bliver et fast antal kg. man kan købe ad gangen.  
Der er fyldt træpiller i siloen så vi skal have målt af, hvad 
det præcise antal kg. bliver i forhold til, hvad der passer 
med en balje. Det forventes at bliver omkring kg. ad 
gangen.   
 

Knud 
 

5.  Springundervisning Vi har desværre måtte stoppet samarbejdet med Tobias. 
Der har været for få tilmeldinger og dermed for mange 
gange, hvor undervisningen har været aflyst. 
Sofie Zeiler vil gerne hjælpe som underviser indtil vi får 
fundet en anden, som kan varetage undervisningen. Sofie 
er selv aktiv springrytter.  
Sofie vil i samarbejde med Lea også kunne tilbyde 
undervisning til vores elevryttere og få sammensat hest og 
rytter. 
 

Randi 
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6.  Ene-undervisning Der må gerne undervises af begge ene-undervisere 
samtidig på samme bane. Det kan overvejes om der skal 
bruges head set. 
 Parterne må gerne bruges deres ugentlig time på at få ene-
undervisning om tirsdagen ved Lea. 
 

Randi 

7.  Personale Vi har nu fået ansat den sidste weekendvagt. Så vi søger 
ikke personale længere. 
Vi vil gerne opfordre alle til at hjælpe de nye ansatte godt i 
gang. De skal lige have lov til at lære stedet og hvordan 
tingenen gøres hos os.  
 

Randi 

8.  Folde Vi skal have omlagt vores folde så de passer til vinterfolde i 
forhold til størrelser og være tæt på stalden i 
vinterperioden.  
 

Christina/ Knud 

9.  Kommunen Vi rykker for svar fra PUK udvalget. Mette 

10.  Ny mødedato D. 5. november kl. 19 hos Dorthe  
 


