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Møde/dato: 

REFERAT 

Bestyrelsesmøde d. 5. august 2022 

Indkaldte: Mille, Lenette, Pia R, Mette, Wendi, Pia K 

Afbud fra: Charlotte  

Referent: Mette 

 
Pkt. 

 
Beskrivelse 

 
Diskussion, Handling og Beslutning 

 
Ansvar 

1.  Gennemgang af 
seneste referat 

Referat gennemgået og godkendt Alle 

2.  Økonomi Den økonomiske situation gennemgået og alt forløber 
planmæssigt.  

Pia R 

3.  Ønske om at starte 
stævne i eksterne 
klubber på 
elevhestene 
 

Vi kan desværre ikke tilbyde parter muligheden for at starte 
stævne udenfor klubben. Vi er ikke dækkede nok 
forsikringsmæssigt i tilfælde af at hestene kommer til skade.  
 
 

Alle 

4.  Status på elevheste Revelate er solgt til Mette, men fortsætter i rideskolen og 
ridefyssen lidt endnu, indtil de nye elevheste er kørt helt ind. Stort 
tillykke til Mette med købet af Revelate. 

Mille 

5.  Ønske om 
medlemskab i 
Parasport Danmark 
så RORK bliver 
paraklub 
 

 

Vi har modtaget en forespørgsel om køb af medlemsskab af 
Parasport Danmark. Men vi kan ikke tilbyde, at parter stiller op til 
stævner. Heller ikke som pararytter. Vi ser derfor ingen grund til 
at købe medlemskabet, men det kan genovervejes senere, hvis det 
bliver aktuelt. 
 

Alle 

6.  Spadag ELRO dage Der afholdes 2 timers SPA-dag søndag den 4/9. Her vil der være 
masser af hygge med hestene, der afsluttes med en træktur. 
Nærmer info følger. 
 

Wendi, 
Pia K 

7.  Strøelse  Vi har besvær med at bestille halmpiller hjem, da den sædvanlige 
leverandørs lager er brændt ned. Der skal undersøges hvilke andre 
alternativer vi ellers har. 
 

Alle 

8.  Undervisere Lea Damgaard har valgt at opsige sin stilling. Vi takker Lea for al 
den tid hun har været i RORK og ønsker hende held og lykke 
fremover. 
 

Mille, 
Pia K 
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Tanja Andersen starter som staldmedarbejder og ny 
elevunderviser. Derudover tilbyder hun eneundervisning om 
onsdagen. Nærmere info følger. 
 
Nanna Ring tager fortsat nogle timer som vikar.  
 

 
 

 
 


