
Rosenholm Rideklub 
 

 
 

Side 1 af 2 
 

Rosenholm Rideklub 
Amaliegårdvej 54 

8543 Hornslet 
 
 

Møde/dato: 
REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020 

Indkaldte: Bestyrelsen  

Afbud fra:  

Referent: Randi 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Opfølgning på referat Alle 

2.  Økonomi  Vi har pt. ikke et overblik over, hvad Covid19 kommer til at 
betyde for klubben.  
Puljen for at søge ved DGI er hævet til 50 mil., men det er stadig 
langt fra at dække beløbet for alle de foreninger, som har søgt 
støtte. Vi får svar i løbet af juni om vi får tildelt beløb. 
Vi skal have kontakte revisoren for ansøgningen om 
hjælpepakken.  
 

Chris 
 
 
 

3.  Tak til afgåede 
bestyrelse 

Den nye bestyrelse er efterhånden kommet så godt i tingene, så 
de afgående medlemmer kan slippe deres opgaver helt.  
Vi har haft besøg af Pia, AL, Mette og Christina og har fået sagt 
tak for indsatsen og for hjælpen med at overdrage diverse 
opgaver. 
 

 

4.  Suppleant  Vores 1. suppleant er indtrådt i bestyrelsen. Vi siger velkommen 
til Maria Hass Madsen.  
Maria vil blive kontaktperson for personalet i ridyfyssen. 
 

Alle 

5.  Personale Aftalen med Ida faldt desværre til jorden. Vi søger derfor fortsat 
en ny til stalden. Det er desværre en svær tid at søge personale. 
 

Randi 

6.  Kommunen Vi rykker kommunen for en opdatering om, hvad status er på 
niveau for husleje og vedligeholdelse af faciliteter mm. 
 

Knud 

7.  Sommerferie- 
aktiviteter 

Vi er ved at planlægge en masse aktiviteter i juli måned med 
gratis tilbud til alle i Syddjurs kommune. Tilmelding via 
www.oplevsyddjurs.dk 
 

Chris 

8.  Traktor Vi har ikke længere mulighed for at låne traktor af Frank, 
eftersom han har solgt den, vi plejede at låne. 
Vi skal finde en anden løsning, men det vil blive en udgift, som 
vi ikke har haft tidligere.   
Det undersøges, hvad leasing koster. 
 

Knud/ Chris 
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9.  Stævner Husk, at vi altid har brug for hjælp fra vores medlemmer til at 
gennemføre stævner. Der er altid en opgave, som kan passe til 
alle uanset erfaring med heste. 
Hvis vi ikke har hjælpere til at gennemføre stævner, er det os 
selv det rammer i form af mistet indtægt. 
 

Mette 

10.  Ny mødedato Torsdag d. 9. juli kl. 19 hos Randi 
 

 

 


