
DAGSORDEN 

 

Møde:  Bestyrelsesmøde 

Sted:  Hos Betina 

Dato:   25. april 2022 

Deltagere: Marianne Bertelsen, Vicki Høj, Helle Maagaard, Emma Skjold 
Munkesø, Janni Sørensen, Helle Storm og Betina Hede 

Afbud:  

Næste møde: Juni 2022 

Referent:   Betina Hede 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Økonomien gennemgås ved kasseren 
Pr. 1 april er prisstigningen på opstaldning effektiveret. Der forventes yderligere 
prisstigninger pga. de meget store stigninger på el og hø.  

 
Bestyrelsen ønsker at få en dialog med banken, omkring muligheden for at 
investere fremadrettet f.eks til renovering af stalde eller tilskud til nye 
fiberbunde m.m.  
 

 
Årshjul 
Der er lavet årshjul for bestyrelsens arbejde for 2022.  
Aktivitets kalender vil blive opdateret på vores kommende nye hjemmeside. 

 
 

Sommerferie på HJRK 
Der er spørgsmål fra opstalder omkring prisen for en boks i juli, hvis man ikke 
benytter den. Der er venteliste på vores bokse, og vi kan ikke tilbyde 
prisreduktion i juli måned.  

 
Elevskolen er lukket i juli mdr. 
 
Emma holder ferie uge 28-29-30.  
Der arbejdes på, at få lavet en ferieplan ved hjælp af +13 piger, som sidste 
sommer. Vi vil gerne tilbyde fuld fold ordning i juli, det vil sige +weekend ind/ud 
lukning ved en merpris på +200 kr. til den oprindelige foldpris. 
Når planen er endelig vil der blive informeret på Facebook. 
 



 
Rytterlejr 
Aktivitetsudvalget står for årets rytterlejr, som i år bliver i juli måned. Der vil blive 
meldt datoer ud på Facebook. 

 
 

Ryttermærker/certificering 
Vi er blevet certificeret ved Dansk rideforbund. Det er et krav, at vores trækkere 
(både i elev og handicap afdelingen) har gennemført de 3 første ryttermærker. 
Der vil blive afholdt alle 3 ryttermærker inden sommerferien og et hold efter 
ferien. Herefter vil der løbende blive afholdt en gang årligt efter behov. 
Vores ansatte +13 piger er blevet informeret. 
 
Tilbuddet om trækkere til vores elevafdeling er blevet vendt på mødet. Der er 
nye tiltag på tegnebrættet. Der arbejdes på, at tilbyde gratis opsadlingskursus til 
vores forældre i elevafdelingen.  
 
 
Sikkerhed 
Heidi har været i dialog med dansk rideforbund og Arbejdstilsynet inden for 
landbrug, som opfølgning på vores opstalder møde. Ansatte under 18 år (Malou) 
må uden opsyn af voksen varetage stald arbejde, ind/udlukning på fold mm. 
Bestyrelsen har en dialog om, hvordan vi sikre den bedste sikkerhed for vores 
ansatte. 
Det er besluttet at alle +13 pigerne skal bære hjelm ved ind/ud lukning på fold. 
 
 
Fonde 
Heidi er ansvarlig for at søge fonde og er kommet rigtig godt i gang. Det er også i 
støbeskeen, at søge flere større fonde i samarbejde med vennerne. Bestyrelsen 
er glade for samarbejdet med vennerne og håber, at vi sammen kan skaffe penge 
til flere af de projekter, vi alle har på ønskelisten. 

 


