
Mødereferat fra bestyrelsesmøde

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

 

Møde dato: 04.02.20 
Møde sted: Rytterstuen, Halagervej 19a 8930 Randers NØ  
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: 11.03.2020.  

 

Opfølgning siden sidst:  
Kloak:  
Der er indhentet 2 tilbud på, at få løst kloakproblematikken på området. Det blev desværre bevidst fravalgt, 
af daværende byggeudvalg, da den nye hal blev bygget. Bestyrelsen søger om tilskud til, at få problemet 
løst. Hvis dette opnås, påtænkes der, at anlægge en ralkasse foran indgangen til den lille hal.  
  
Internet: 
Fibernet vil være den bedste løsning. Der undersøges priser ved de forskellige udbydere.  
  
Sponsor udvalget afholdt sponsorarrangement under vores C-stævne i pony spring den 25.01.2020. Det gik 
rigtig godt, og disse arrangementer vil forsætte til vores stævner året igennem.  
De arbejder videre med Jutlander bank om sponsorat ang. dommertorn i den store hal.  
Optimeringsønsker:  

- Bedre kommunikation mellem sponsorudvalget og de andre udvalg. Cafeteria udvalget forventer 
svar ca. 14 dage før event, aht. indkøb.  

- Invitationerne til sponsorerne skal sendes ud senest 1 mdr. før event. 
- Invitationen sendes enkeltvis og ikke i en gruppemail.  
- At der bliver læst korrektur inden det bliver sendt ud.  
- En forventningsafstemning af kontrakter på alle sponsorer.  

Bestyrelsens holdning er, at der kun kan være en hovedsponsor i klubben.  
Der indhentes priser på dommertorn fra Korreborgs eftf. til sponsor projekt som sendes til 
sponsorudvalget.  
 
Jill Thomasen er godkendt som ny freelance underviser i Harridslev Rideklub.  
Jill vil undervise i både dressur og spring. I forbindelse med springundervisning vil hallen bliver lukket, for 
andre end dem der undervises, af sikkerhedsmæssige årsager. Hallen vil være åben for alle i forbindelse 
med dressurundervisning.   
Der åbnes i den forbindelse op for selvspringning fra tirsdag aften efter undervisning, til onsdag aften inden 
undervisning. Vis hensyn til hinanden, bunden, materialerne og brug riven foran og bagved springene. 



Springning v/Rudie:  
Pr. 31.03.2020 bliver Rudie opsagt som underviser i klubben, men tilbydes at undervise som freelance 
underviser, på samme vilkår som de andre freelanceundervisere.    
 
Freelance undervisning:  
Det er besluttet, at ryttere der rider undervisning i klubben ved freelance underviser, uanset om det er i 
dressur eller spring, skal have facilitetskort. Der kan ikke benyttes dagskort fremover til dette pga. 
administrative udfordringer. Rideskole elever og parter har facilitetskort inkluderet i undervisning/part 
prisen, andre skal købe det inden der rides, via conventus.  
   
SoMe:  
Alle udvalgsgrupper er opdateret i forhold til, at relevante medlemmer er i grupperne.  
 
Ny hjælpergruppe:  
Der oprettes en ny gruppe. Når den er oprettet, senders der links ud i et nyhedsbrev.  
HARKs frivillige bliver navnet på den nye gruppe, som skal afløse gruppen Hjælpere i HARK. Denne gruppe 
vil blive administreret af bestyrelsen og medlemmer kan også lave opslag her.    
 
Nye pc’er:  
Der er fundet en side med brugte, renoverede pc’er, som vil blive indkøbt til stævne-, hjemmeside-, og 
bestyrelsesarbejde. Nyrere er nødvendigt, da dem der er pt. ikke kan løse de opgaver der stilles.   
 
Undervisningsudvalget:  
Undervisere:  
Der søges ny underviser, som barselsafløser. Der vil komme opslag på facebook.  
Rikke Buhl, som underviser torsdag, ønsker undervisningspause i februar, af personlige årsager. Marie 
Preetzmann afløser hende i den periode.  
Undervisningsansvarlig ligger inde med de originale ansættelseskontrakter, kopi hos kassereren.    
Ditte Dahl-Andersen, som underviser tirsdag, går på barsel ca. 01.03.2020.  
 
Der arbejdes på, at opdatere arbejdsmiljø og APV. 
 
Der vil blive udarbejdet en folder om undervisning i stil med hjælper folder.  
 
Formand: 
Vi har modtaget et tilbudt, om at købe en hest/pony imod at få Seven på pension. Bestyrelsen siger, ja tak 
til tilbuddet, men ønsker at Seven bliver i HARK frem til 30.06.2020. Dette forhandles.   
 
Der arbejdes på udlejning af faciliteterne en enkelt dag til hunde foreningen.  
  
Der ønskes at få igangsat sadelrums projektet og depotrummet på repos på 1. sal i lille hal. Arkitekten er 
næsten færdig med tegningerne. Så breddemidler kan søges.   
 
Partudvalget: 
Situationen er kritisk, da der er mange parter, der har opsagt deres part.  
Kira, Lille Lyn og Honey mangler part.  
Der søges ungarbejder til weekendvagter hver 2. weekend, for at aflaste situationen frem til 30.06.2020.    
 
 
 



Stævneudvalget: 
Ønske om rytterfitness forløb fra privatrytterne, der undersøges om hestefysioterapeut Louise Tjell 
Lambertsen, som vi tidligere har haft kursus ved, har mulighed for en workshop.    
Der vil blive indkøbt flag til springene og vandgrav, for at opfylde krav/forventninger til springstævner.  
 
Kasserer 
Prisuddelingen i sports event: 
Pigerne ønsker, at pengene går til elevafdelingen. Deres forslag er, 3 stk. mini spring, fra OM spring, til når 
der forhåbentlig skal afvikles kæphestestævner. Bestyrelsen har besluttet, at sige nej til køb af mini spring. 
Pga. det endnu ikke er afgjort, om vi skal have kæphestestævner. Det er for mange penge til udstyr til evt. 
1-2 stævner om året og pga. frivillige har tilbudt, at bygge mini spring, som youth team selv kan male. Dette 
vil kun koste materialerne og Youth Team / juniorudvalget kan selv male dem.      
 
Kontoen i Brugsen bliver lukket, så der kun kan handles på Coop kort. Coop kortet er udleveret til 5 
personer. 2 til cafeteriaudvalget, 1 til næstformand, 1 til stævneudvalget og 1 til kassereren. Der er 
kvitteret for kortet og det skal afleveres ved udtrædelse af udvalg og/eller bestyrelse.  
Der er oprettet købekort i Dagrofa til cafeteriaudvalget.  
 
Ønsker info mdr. før hvis fredag inddrages til stævne. Så der kan reguleres i opkrævning, af elevrytterne om 
fredagene.  
Fredag den 20/3-2020 har vi dressur stævne,  
Fredag den 12/6-2020 har vi spring stævne, men udendørs. 
Fredag den 6/11-2020 har vi spring stævne indendørs. 
 
OBS: på kursus refusion reglerne er skærpet, og skal undersøges ved fremtidige kurser. 
 
Skiltesponsorer: 
Alle skiltesponsorere er faktureret, på nær ridebane.dk, Bundgård byg og Sparekassen Kronjylland.  
 
Juniorudvalg:  
Junior udvalgs mailen er overgivet til Karina som er den voksenansvarlige.   
 


