
REFERAT MARTS 2022 
 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Hos Heidi 

Dato:   14. marts 2022 

Deltagere:  Marianne Bertelsen, Vicki Høj, Helle Maagaard, Emma 

Skjold Munkesø, Janni Sørensen, Helle Storm, Heidi Jacobsen  

og Betina Hede 

Afbud:  

Næste møde: 25/4 kl. 17.30 

Referent:    Betina Hede 
 

____________________________________________________________________ 

 

1. Nyt fra formanden 

Velkommen til Heidi og Helle, som er nye suppleanter i bestyrelsen. Bestyrelsen har 

valgt, at suppleanterne er aktive i bestyrelsesarbejdet og deltager i alle møder. 

 

Der er blevet fordelt arbejdsopgaver mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

Der er ny hjemmeside på vej, hvor der vil blive lavet en synlig oversigt over 

bestyrelsesmedlemmernes opgaver. 

 

På generalforsamlingen blev der valgt medlemmer til alle udvalg. Hver enkelt udvalg 

står selv for koordinering af deres arbejde. Er der spørgsmål, skal de gå direkte til 

Emma, som har mulighed for at tage det med til bestyrelsesmøderne.  

 

Der er ansøgt aktivitetstilskud og lokaletilskud. 

Ekstraordinært lokaletilskud skal søges inden 31/3. 

Der bliver søgt om nye hårde hvidevarer til køkkenet, således vi kan få en bedre 

energimærkning. Vi vil i bestyrelsen arbejde på, at få istandsat vores køkken. 

Herudover søges der om ny dør med kodelås til sadelrummet i hvid stald. Vi håber 

kommunen vil hjælpe os økonomisk. 

 

Overblik over de nye folde: 

Der er lavet 2 nye folde nede på højre side bag hvid stald. Der mangler stadig at blive 

lavet en fold på ve. side og en fold på hø. side.  

Emma står for fordeling af foldene. Der prioriteres at få de private opstalder nede bag 

springbanen op på de nye folde og ligeledes de to pony fællesfolde, skal have tilbud 

om større folde. Der bliver meldt en ny dato ud til foldprojekt/arbejdsdag.  

Ny oversigt over folde kommer snarest.  



Der vil blive gødet på foldene nede ved springbanen, så der bliver mulighed for 

græsfolde dernede til sommer. 

 

 

2. Nyt fra Emma 

Der er fjernet jernbanesveller fra begge udendørs dressurbaner.  

Vi ønsker os et hegn til begge baner og er ved at se på mulighederne. 

 

Den nederste sandbane må bruges til spring, men springene skal sættes på vognen efter 

brug, så banen kan harves. 

Det gode vejr byder på ridning udenfor. Husk at fjerne hestepære når I er på tur udenfor 

HJRK’s matrikel.  

 

Der vil i nærmeste fremtid blive afholdt et partsmøde.  

 

3. Nyt fra kassereren  

Vi har købt et skræddersyet klubstyrings program fra Zakobo, som er udarbejdet i 

samarbejde med DRF. Her kan rideklubben administrere både regnskab, 

medlemsstyrring mm. og få det ønskede overblik over klubbens drift. Herudover får vi 

en flot ny hjemmeside, der er brugervenlig og overskuelig for vores medlemmer. 

Vi glæder os til at præsentere jer for de nye tiltag dette program giver os i klubben. 

 

 

4. Generelt 

Helle M har lavet et fordelagtig samarbejde med A&T salg som sælger tøj. Så i 

nærmeste fremtid, vil det blive muligt at købe klubtøj.  

  

Der indføres spisebilletter til alle hjælpere ved d + c stævner. Billetterne 

administreres af stævneudvalget.  

 

På generalforsamlingen var der et ønske om medlemsmøde. Der afholdes et 

medlemsmøde den 5/4 kl. 19. Punkterne skal sendes til sekretaer@hjrk.dk senest den 

29/4. 

 

mailto:sekretaer@hjrk.dk

