
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk   
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina 
Olesen, Hanne Pehrson, Søren Schirmer og Rikke Eriksen   
Andre: - 
Afbud: - 

 

Møde dato: 01.07.2020 
Mødested: Harridslev rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ.  
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: den 05.08.2020 varsles som lukket møde med start kl 16.00 

 

Opfølgning siden sidst: 
Besøgstur til Tulle og Seven er planlagt til den 15.08.2020. Det er informeret ud via Facebook og der 
tilmeldes under opslaget, hvorefter der oplyses adresser i privat besked. 
 
Ang. Honeys afrejse. Hun er hentet som aftalt den 30.06.2020. Vi takker ejerne mange gange for lån af 
hende.  
 
Kasserer 
Efter medlemsmødet vil bestyrelsen invitere de tidligere ”freelance undervisere” til et møde. De inviteres til 
næste bestyrelsesmøde den 05.08.2020 kl 17.00 til 18. De bedes være forberedt med info om deres priser, 
hold-muligheder og de vil blive informeret om afregning via faktura. Administrationsgebyret vil blive 2% af 
omsætningen.   
 
Af vores ansøgte beløb, fra DIF/DGI's Corona-hjælpepulje, har vi fået 50.570 kr. Puljen har vi ansøgt til tabt 
overskud fra stævner i Corona-nedlukningsperioden. 
 
Vi har forhandlet med to mulige hovedsponsorer.  Vi har besluttet at takke ja til Jutlanderbank tilbud og 
invitere dem til vores næste møde den 05.08.2020 kl 15.00 – 16.30. 
 
Hanne og Karina vil medio juli gennemgå opsætningen af div. elevskolehold i Conventus, så holdene er klar 
til start jf. den nye reform. 
 
Formand 
Sponsorudvalgets opgaver uddelegeres imellem bestyrelsens medlemmer.   
Fonde.dk kan bruges som udgangspunkt for årshjul.  
Stævneudvalget tager alle opgaver i forbindelse med Land og Fritid D-stævnet. 
 
Parter ønsker springundervisning. Dette imødekommes i den nye undervisningsreform i elevundervisning.   
 



Ang. traktorbrand under stævnet. Vi har anmeldt branden til forsikringen, men den dækker ikke. Vi 
indhenter tilbud på rep. af traktor og Hanne tjekker op på, hvad den har kostet i reparationer de sidste 3 år. 
På baggrund af tilbud og overblik at tidligere udgifter på traktoren, vurdere vi om den skal repareres eller vi 
skal arbejde på anden løsning.  
 
Takkegaver købes til dem vi har lånt traktorer, vandvogn, baghave, lader af. Vi får lavet goodie-bag i 
Brugsen. Vi sætter stor pris på deres hjælp og er yderst taknemmelige for at kunne låne udstyre, vi ikke selv 
har. Vi er også yders taknemmelige for de frivillige hænder der har hjulpet til det sidste stævne og håber de 
vil hjælpe igen til næste den 8-9 august.     
 
Næstformand 
Rikke undersøger markedet for mulige undervisere i rytterfitness. Pt. har vi fået et tilbud fra 
hestefysioterapeut Louise Tjell.  
  
Partudvalget 
Ang. Milles fremtid i HARK som elevhest. 
Vi vil høre ejer om vi må have hende til og med 09.08.2020, imens hun bliver redet af en mere rutineret 
rytter / evt. parter og håber hun falder bedre til. 
 
Parter må tilkøbe part eneundervisning på deres part dage skiftevis lige / ulige uger. Parter skal tage 
kontakt til partansvarlig for hvad diverse ponyer kan holde til pt. 
 
Elevskolens underviser har mulighed for at tilbyde freelance undervisning igennem HARK, forudsat det ikke 
hæmmer virket i HARKs elevskole.   
   
Forslag om hjælpergruppe til fodervagter ved fx ferier eller lign. Det afventes til det er mere relevant, mens 
vi afventer og følger udviklingen med ¼ parterne. 
 
Stævneudvalget 
Vi har fået meget ros for vores håndtering af Corona. TD’eren havde en tilføjelse om at der manglede 
vedligeholdelse. Stævneudvalget har evalueret stævnet. Stævnet har givet et fint overskud.  
 
Undervisningsudvalget 
Der er forslag om, at sende referater fra bestyrelsesmøderne på mail til medlemmerne udover det bliver 
lagt på hjemmesiden. Dette tiltag forsøger vi i en periode og evaluerer derefter. Rikke sender referatet via 
conventus når det lægges på hjemmesiden. 
 
Kæpheste 
Karina arbejder på kæphestepas og diplom. 
Kæphestestævner i DRF cup er blevet forlænget til 2021, vi forventer at genoptage dette tiltag efter 
sommerferien. 
 
Ledige stillinger som underviser onsdag, horsemanship, rytterfitness og kæphest. Karina og Lonnie afholder 
jobsamtaler snarest. Jobopslag deles på FB og jobnet for at få alle stillinger besat.  
Hvis ikke kan horsemanship laves som kurser, hvis der ikke er opbakning til det som fast undervisning. Og 
ligeledes rytterfitness hvis underviser ikke kan findes til fast dag. 
 
Ridelejr status pt er 10 store og 6 små. Hvis der ikke kommer flere sammenlægning af de to hold ville have 
været fredag, lørdag og søndag. Karina ønsker at træde ud af ridelejrudvalget efter ridelejr 2020, men står 
gerne til rådighed for spørgsmål. Der vil blive opfordret til nye kræfter at melde sig på generalforsamling.  



 
Karina føler ikke at juniorudvalget har fået den opmærksomhed/prioritering som hun havde forventet at 
kunne give, derfor ønskes der en voksenrepræsentant der har større råderum tidsmæssigt. Det har dog 
været spændende at arbejde sammen med juniorudvalget. Karina giver besked til juniorudvalget, og skriver 
ud til medlemmerne via conventus. 
 
Anlægsudvalget 
Efter uge 34 påbegyndes arbejdet med kloak. 
 
Søren indhenter tilbuddet på dommertårnet til den store hal. 
 
Vi har sponsorskilte der skal nedtages. Hanne sender liste til Søren. 
 
EVT 
Kriminalforsorgen har tilbudt samfundstjeneste. Julie svarer tilbage, at vi er interesseret op til stævner eller 
i en stævne weekend.         


