
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk   
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina 
Olesen, Hanne Pehrson, Søren Schirmer og Rikke Eriksen   
Andre: Johnny Freiheit Nielsen, Afdelingsdirektør i Jutlander bank og 
Glenn Engdal Sinclair, Souschef i Jutlander bank.  
Rudie Telgenhof spring underviser.  
Karin B Sørensen, Rikke Buhl-Christensen og Lone Kaptain, 
stedfortræder for Juan Cortes Campos, interesseret underviser.   
Afbud: - 

 

Møde dato: 05.08.2020 
Mødested: Harridslev rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ.  
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: den 01.09.2020  

 

Møde med ny hovedsponsor Jutlander bank 
Byd velkommen til klubbens nye hovedsponsor Jutlander bank. Der vil kommet et nyt sponsorskilt i den lille 
ridehal på gavlen, når det er fremstillet. Sponsoraftalen løber for en 2 års periode pr. 1/8-2020 til 31/7-
2022. I forbindelse med hovedsponsoratet har Gjerlev-Enslev sparekasses fond sponsoreret et beløb til et 
nyt dommertårn i den store hal. 
Jutlander bank giver yderligere 500 kr pr henvist kunde via henvisningsblanket.   
Klubbens konti skiftes til Jutlander bank i forbindelse med hovedsponsor skifte. 
 
Møde med interesserede privatundervisere 
Rudie Telgenhof udbyder pr. 01.09.2020 undervisning om torsdagen fra 17:30.  
 
Ditte Dahl-Andersen udbyder eneundervisning pr dags dato.  
 
Karin B. Sørensen, Rikke Buhl-Christensen og Lone Kaptain, stedfortræder for Juan Cortes Campos ønsker 
ikke at tilbyde privatundervisning i klubben.   
  
Opfølgning siden sidst: 
Sponsorudvalgsopgaver – årshjul 
Der oprettes et google doc. Som alle kan arbejde i, mht. til hvad der kan søges hvornår / projekter. 
  
Traktor status: 
Traktor situationen udsættes til generalforsamlingen. 
Vurderingen er at traktor og baneplaner max har 1-2 års levetid.  
 
Bjørn indgår i samarbejde med Rikke om at planere vores baner samt slå græs. 



 
Status på stillinger: 
Kæpheste underviser er besat af Christa. 
Horsemanship undervisning er besat af Monica. 
Rytterfitness underviser er ikke besat og vi arbejder på workshops løsning ca. hver 3 mdr. 
 
Status på skilte: 
Skilte der er udløbet er nedtaget.   
Ny hovedsponsor skilt bliver opsat i den lille ridehal, når det er færdigt. 
  
Kasserer: 
Åben uge planlægning / Uge 33 
Mandag  Karina  16.15 – 20.45   
Tirsdag  Julie   17.00 – 20.00 
Onsdag  Søren   16.15 – 19.15 
Torsdag  Marie – Louise  17.00 – 20.00  
 
Søndag  Forældremøde  Intro af conventus. 
 11 – 13   Hør mere om vores HARKs Hobby Horse Club. 
   Prøv vores kæpheste. 
   Hør om ledige pladser. 
   Undervisningsformer. 
   Cafereria er åben og HARK er vært for kaffe og kage. 
 
Formand 
Konto / VIP kort oprettes til XL byg.   
 
Næstformand 
Forslag om bestilling af container til affald ved springbanen, så vi kan komme videre med projektet, dette 
godkendes.    
 
Undervisning: 
HHH-medlemskort og hestepas. 
Er lavet og klar til tryk.    
 
Horsemanship forældre kursus á 4 lektioner oprettes efter sommerferiestart.  
Horsemanship kursus for alle á 8 lektioner oprettes ligeledes efter sommerferiestart.  
 
Djurs horsepark erstatningstimer er lørdag i uge 38 kl 9-16. De respektive elevryttere får besked om 
starttidspunkt via mail, og at der er forhandlet en favorabel pris hjem til underviserne som kan deltage med 
egen hest samme dag som elevrytterne, men betaler direkte til Djurs Horsepark. 
 
Ideations Workshop 26/8 – 2020 i Middelfart fra 17 – 21. Karina og Rikke tager på denne workshop. 
  
Anlægsudvalget: 
Overvågning: 
Tilbud på opgradering af overvågning m/12 kameraer fordelt på hele området. 
Bestyrelsen er enige om, at overvågningssystemet skal opgraderes af flere årsager, men undersøger om der 
kan findes en billigere løsning. 
 



Afretning af alle banerne (ude og inde) planlægges imellem 12/10 og 16/10- 2020.    
 
Stævneudvalget: 
Forslag om HARK skal være vært for Agria mesterskab 2022, 2023, 2024 (bindende kontrakt). 
Bestyrelsen syntes det kunne være fedt på sigt, men afslag pga. klubben ikke vurderes klar til denne store 
opgave pt. 
        
Forslag til ændring til HARK championatet 2021 
For at deltage i HARK championatet, skal der ydes 10 timer frivilligt arbejde i klubben. Enten ved stævner 
eller hjælper dage. Forslaget overvejes.    
 
Evt.: 
Forslag om ansætteles af pedel / efterlønner, afslået pga. økonomi. 
  


