
Referat bestyrelsesmøde d. 16.11.2022 

Deltagere: Pia Damgaard, Pia Rostgaard, Mette Stender Zacho, Mille Toft Schou 

Afbud fra:  Charlotte Madsen, Wendi Ring.  

1. Næste bestyrelsesmøde: den 5/12 kl. 18.00 – 20.00 

 

2. Personale: Emilie har valgt at søge nye udfordringer og stopper i stalden pr. 1/12. Vi har ansat 

Louise, som overtager Emilies timer både undervisningsmæssigt og i stalden.  

 

Der har været enkelte udfordringer på elevholdene. Der mangler personale i stalden, som kan 

oplære forældre og elever om korrekt håndtering af elevhestene. Vi har pt. Ikke ressourcer til at 

ansætte en staldvagt til det ene formål. Så bestyrelsen tager en turnus over de næste 14 dage, hvor 

de vil være i stalden og hjælpe ved behov under op- og afsadling. Vi håber at forældrene på 

holdene efterfølgende kan være behjælpelig med oplæring af nye forældre/elever.  

 

Fodtøj til personale. Nuværende fodtøj slides for hurtigt. Vi undersøger andre alternativer.  

 

3. Elevheste: Elevhestene skal fremover fodres med hø på folden i stedet for halm.  

Miss Knight – har fået konstateret en let grad af PPID. Hun modtager medicin og har det 

godt, men kan være lidt mere følsom overfor sine omgivelser end normalt. Indtil hun har 

vænnet sig til medicinen.  

Alfi og Kaska - har fået nye parter. 

Montana – modtager ledbehandling og går på nedsat tid i elevholdene. Der er god 

fremgang.  

Starr – har fået en skade og er pt. ude af elev- og ridefyshold.  

Blitz – Revelate er helt ude af rideskole og ridefys. Vi har købt Blitz som erstatning, som er 

klar til både rideskole og ridefys. 

 

4. Staldvagter: Aftenfodring med hø. Morgenpersonalet må begynde at møde kl. 07.00, så hestene 

lukkes ud tidligere.  

 

5. Evaluering af Jul på Slottet:  Vi tjente ca. 17.000 kr. i indtægter. Virkelig flot! De går primært til 

bund i ridehal. De fleste dage gik det rigtig godt, og ingen skadede heste.  

 

6. Eneundervisning: Der er så mange som gerne vil med til Kathrine Gerts undervisning at det næsten 

ikke kan lade sig gøre. Hun starter kl. 18 og slutter kl. 22. Vi lader det kører som det er nu, men vi 

overvejer om vi skal finde en ekstra underviser.  

 

7. Nyt ridecenter: Der arbejdets fortsat med centerbestyrelsen og kommunen om en ny placering.  

 

8. Bestyrelsen: Lenette har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Vi takker hende for hendes hjælp og tid 

indtil nu.  

 

Vi minder vores medlemmer og opstaldere om, at bestyrelsesmedlemmer også skal have lov til at 

være i stalden som normale ryttere, uden at skulle tage stilling til bestyrelsesopgaver. Vi beder 



derfor alle vores medlemmer om at huske på, at alle spørgsmål til bestyrelsen primært skal sendes 

til bestyrelsesmailen på bestyrelsen@rork.dk 

 

Det er ikke den enkelte henvendelse, der tager tiden fra bestyrelsesmedlemmerne, men den 

samlede tid som bliver brugt på alle henvendelserne tilsammen. 

 

9. Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling i slut februar. Nærmere info følger. Indkomne 

forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 31/12-2022. Enkelte bestyrelsesmedlemmer er på 

valg og ønsker ikke genvalg. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at overveje deres indtræden i 

bestyrelsen. For ingen bestyrelse, ingen klub. 

 

10. Opstaldere: Alle opstaldere, skal huske at betale for ekstra services. De købes i shoppen via Zakobo 

eller ved at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@rork.dk   

 

11. Kontingent: Kontingentet stiger fra 175 kr. til 200 kr. per halve år fra den 1/1-2023. Dette blev 

besluttet på sidste generalforsamling.  
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