
Referat af medlemsmøde 1.oktober 2019 
 
Agenda: 
 

1. Status vedligeholdelsesplan & budget 2019 
2. Fondsudvalg 
3. Status leverandørkontrakter 
4. Holte Hestival 
5. Ridehusets 50 års jubilæum 
6. Diverse –  

a. Kommunal pasning af ridestier 
b. Generel adfærd i HRK 
c. Evt 

Add 1: 
Der er nu styr på driftsudgifterne – HRK har over sommeren haft nogle tomme 
bokse, men der kommer pt flere nye pensionærer og bestyrelsen og den 
daglige ledelse er fortrøstningsfulde. 
Omkostningerne er løbende blevet tilpasset, og lønningerne er blevet tilpasset 
(eftermiddagen er blevet ubemandet) 
Rideskolen har venteliste og HRK mangler ponyer til rideskole. – så hvis der er 
nogen der falder over et godt rideskole pony ”tilbud” må de endelig sige det til 
Nicola og Bitten.  
Der er endnu engang lavet en vedligeholdelses plan og vores budget viser at 
der er afsat kr. 280.000 til vedligehold i år – det er inkl. de tiltag som der 
bliver lavet pt. (opfyldning af ridehusbund, udskiftning af lysstofrør og 
pudsning af vinduer). Da spolerne til lysstofrørene ikke fås mere, skal alt lys 
skiftes og ledelsen er i dialog vedr. en LED lys løsning – som håbes igangsat 
omkring års skiftet, da der skal findes finansiering. 
 
Add 2: 
Vi er i gang med at søge fonde bla. til udendørsbanerne, den sydvendte gavl 
der slår revner og der skal muligvis laves dræn ved gavlen. Der ud over skal 
de fleste vinduespartier skiftes.  
Der blev efterlyst flere gode hænder og kompetencer til fondsansøgnings 
processen – hvis du kan hjælpe tag fat i Bitten eller Fie Schrøder. 
  
Add 3: 
Alle leverandørkontrakter har været gennemgået og genforhandlet, og der er 
nu gennemført skift af wrap, og hø leverandør og pr 1.11.2019 skifter vi foder 
leverandør. 
Vi har lavet en testgruppe på 8 heste der i en måned har prøvet PAVO foder – 
der er en optimeret fodereffekt på ca. 30% og det fungerer i vores 
foderautomater.  
 
Der vil være to mulige foderblandinger: 



 Pavo Basis Plus der minder om den nuværende Horse & Pony 
 Pavo Performance der minder om den nuværende Competition 
 
Hver hest får op til 2,5 kg foder i dagligt i deres basisopstaldning, og hvis der 
er brug for mere vil der komme et tillæg på: 
2,5 kg til 3,0 kg = +100 kr. 
Derefter pr 1 kg = +200 kr. (ex. 4 kg foder = +300,- kr.) 
 
Der er lavet en overgangsplan fra Saracen til Pavo, den præcise dato for 
opstart kendes ikke endnu da vi afventer hvor meget mere vi får leveret af 
Saracen, men meldes ud så snart vi kender den. Monica beregner ny mængde 
for alle heste iht Pavo anbefalinger, som svarer til ca 30 % reduktion af 
fodermængde.   
 
Pavo stiller foderkonsulent Maiken til rådighed op til 4 gange årligt og hun 
kommer 1’ste gang på HRK d. 16. oktober. Hvis man ønsker en individuel 
foderplan (gratis), skal der bookes tid hos Bitten. 
 
Pavos mavesårsfoder kan desværre ikke gå i vores fodermaskiner, men der er 
fundet et alternativ til de få heste det drejer sig om.   
 
PAVO tilbyder 10% medlemsrabat på alle deres produkter i deres 
varesortiment og hvis man bestiller på nettet kan det blive leveret frit på HRK 
sammen med foderleveringerne. 
 
 Add 4: 
Vi mangler hjælpere til Holte Hestival – kom og tag en tjans for klubben! 
Det er en af vores få indkomstkilder – ellers ender regningen hos os selv. 
 
Add 5: 
Vores bygninger har 50 års jubilæum den 30/11 – Sæt kryds i kalenderen til 
en dejlig dag på Egebækvej 
Hvis man har nogle ideer, eller effekter fra vores historie, enten til lån eller 
eje. Pokaler, klubblade, rosetter, billeder, gode historier mm. der kan 
understøtte fx ” Down Memory Lane” skal man endelig tage fat i Git, Bitten, 
Monica eller Maj Bjerre. Alt hjælp tages imod med kyshånd. 
Vi ønsker at invitere alle grupper der har haft deres gang på HRK. 
 
 
Add 6: 
Lulu og Catrine har været til ”Hvis er skoven” og har efterfølgende fået en 
henvendelse fra Venstre om, at hvis der er ridestier der er ufremkommelige vil 
de sætte pris på at vi noterer det, og fx tager et foto af det  - så lover de ikke 
noget men vil se velvilligt på at imødekomme vedligeholdelse – Så vi opfordre 
jer der tager i skoven om at tage fotos og sende dem til Bitten (der så samler 
det sammen og sender videre) 



 
 
 

Det kedelige opråb……… endnu engang! SNØFT!   
 
Husk: 

1. at samle klatter op - både ”dine” og evt. din nabos (ude som inde) 
2. hjælp os alle med at huske at der skal ryddes op og fejes staldgang 

 
Det er så meget mere dejligt at komme i stalden når der er pænt! 
 
Sikkerhed:  
 
http://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Sikkerhedsregler%20HRK2017.pdf 
 
Vi opfordrer til: 

1. Kør LANGSOMT! Ned af bakken – hestene kan blive forskrækket og det 
er farligt. 

2. Husk ikke at bruge mobilen til hest (Udover at det er møg farligt så 
koster det et klip i kørekortet og 1500,- kr.) 

3. Løbejul må meget gerne holde på cykelparkeringen  
4. Husk at holde jer opdateret på springreglerne på springbanen (se 

ovenfor) 
 
Der var stor enighed om at der skal indbydes til et forælder/unge møde, hvor 
man kan fortælle de gode historier og informere  
 

http://holterideklub.dk/cms/ClubHolterideklub/ClubImages/Sikkerhedsregler%20HRK2017.pdf

