
Bestyrelsesmøde torsdag den 26.03.15 kl. 19.00 på Holte Rideklub 
 
Deltagere:  
Anika Ree 
Caroline Gad 
Catrine Hartvig Kledal 
Claus B Johnnessen 
Jeanette Haugaard  
Lise Schelde 
Randi Bartholin 
Susie Juhl 
Susanne Holm Hansen 
 
Deltager ikke:  
Birgitte Aaslyng 
Christoffer Buster Reinhardt 
 
Dagsorden: 

1. Konstituering af bestyrelsen 
2. Ombygning af blå stald 
3. Foder, er der noget der skal ændres 
4. Daglig drift i staldene 

a. Mugning og daglig renholdelse 
b. Arbejdsgange og effektivisering 
c. Staldpersonale og stemning 

5. Åbningstider i hverdage og til stævner 
6. Sikkerhedsregler 
7. Antal af undervisere på rideskolen 
8. Rideforbundets repræsentantskab/generalforsamling i april 
9. Eventuelt 

 
 
Ad. 1 
Bestyrelsen konstituerede sig selv: 
Formand: Claus B. Johannessen 
Næstformand: Susanne Holm Hansen 
Kasserer: Jeanette Haugaard 
Sekretær: Birgitte Aaslyng 
Sportsudvalget: Susie Juhl 
Rideskole rep: Randi Bartholin 
Junior rep: Caroline Gad 
Suppleanter: Catrine Hartvig Kledal og Lise Schelde 
 
Ad. 2 
Status på ombygning af blå stald: 
Der er udtaget stævning imod HRK. Forretningsudvalget (FU) har modtaget 2 tilbud fra 
andre firmaer på færdiggørelse af stalden. Der er ikke taget nogen beslutning om, hvad der 
skal gøres, og der bliver ikke gjort noget, før advokaten har sagt god for det. Der er en 
rådgiver med ind over hele forløbet. 
FU vender tilbage til bestyrelsen, når de ved noget mere. 
 



 
Ad. 3 
Anne har informeret om, at foderleverandøren – NAG - er i gang med at se på problemet 
med støv i foderet. FU taler med Anne ved næste ledermøde og hører, hvad status er, samt 
hvor ofte siloen bliver tømt og hvor meget støv (kg) det drejer sig om per leverance. 
 
Ad. 4 
FU taler med Anne om, hvorvidt der kan laves mere effektive forretningsgange, og om der 
kan laves en arbejdsbeskrivelse, så personalet ikke er i tvivl om, hvad der skal gøres 
hvornår og hvordan. 
 
Ad. 5 

a) Git skriver i nyhedsbrevet, at stalden åbner kl 6.30 om morgenen i hverdagen og kl. 
7.00 i weekenderne. Hvis man kommer før, skal man vise hensyn til hestene. så de 
får mest muligt ro. 
 

b) For at kunne holde åbent om aftenen for pensionærerne efter stævnerne, bliver 
lukkevagten sat i “udbud” inden hvert stævne, så pensionærer kan byde ind på en 
lukkevagt lige som i weekenderne. John har lukkenøglen, og skal give den til 
stævne-lukkevagten. 
 

Ad. 6 
FU rykker Anne og Charlotte igen, så sikkerhedsreglerne kan komme på hjemmesiden. 
 
Ad. 7 
Bliver løbende vurderet. 
 
Ad. 8 
Claus har været til kandidatmøde i Dansk Rideforbund. Den 19. April tager Claus og 
Jeanette til DRF generalforsamling. De har fået kandidaturer af bestyrelsen. 
 
Ad. 9 

a) I påsken bliver der gravet kabler ned ude på udendørsbanen til lydsystemet. 
Jeanette har indkaldt en bunke hjælpere og vil søndag lave en middag for dem, hvor 
alle dem. der har været hjælpere til stævnerne i løbet af året, også bliver inviteret. 

 
b) Git skal have oprettet en junior repræsentant mail adresse til Caroline. 

 
c) Hjemmesiden og opslagstavlen trænger til en gennemgang, da der fx stadig er et 

gammelt organisationsdiagram på hjemmesiden, og foderenhederne ikke er 
korrekte. 

 
d) Anne skal sørge for, at der op til stævnerne bliver skrevet i nyhedsbrevet, om der er 

lukket for rideskolen. På den måde ved parterne også, hvilke dage de skal tage sig af 
hestene. 

 
e) Jeanne har meddelt, at hun ikke ønsker at tage sig af cafeen mere. Hanne Gad har 

indvilliget i at indkalde til et Café møde, hvor cafeen’s fremtidige sammensætning 
kan blive drøftet. 

 
Næste møde er 21. maj kl. 19.00 


