
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk  
Deltagere: Julie Busk, Hanne Pehrson, Søren Schirmer, Lonnie Langvad, Marie-Louise Mikkelsen, Karina 
Olsen og Rikke Eriksen   
Andre: Kristian Sørensen fra 17.00 – 17.30   
Afbud:  

 

Møde dato: 06.01.20 
Møde sted: rytterstuen, Halagervej 19a 8930 Randers NØ  
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: den 04.02-2020 kl 17.00  

 

Sponsorudvalget: 
Kristian fra sponsorudvalget præsenterede en plan vdr. arrangement for nuværende- og kommende 
sponsorer, for at præsenterer dem for vores klub i forbindelse med D- og C-stævner.  
Sponsorudvalget vil gerne vise vores klub ved c-stævnet den 25-26. januar 2020.  

- Ved at have et sponsorbord ved sekretariatet 
- Skilt i nøglesnor med navn og firma som giver dem adgang til bespisning i cafeteriaet.  
- Cafeteriaet noterer særskilt hvad der går til sponsorpleje til regnskabet.   
- 1 års prøveperiode.   
- Sponsorudvalget står for sponsorplejen. 

 
5 sponsor udgaver:  
Skilte sponsor  
Skilte sponsor + præmie sponsor  
Skilte sponsor + stævne sponsor + præmiesponsor 
Sponsor efter ”Gefühl” 
Projekt sponsor 
 

- Bestyrelsen/ alle udvalg skal rette henvendelse til sponsorudvalget ang. sponsorgaver mm. 
- Sponsorudvalget løfter sponsordelen og sendes ikke tilbage til dem der spørger.    
- Sponsorudvalgsmailen sponsor@hark.dk skal alle i sponsorudvalget have adgang til. 
- Bestyrelsen har ”kiggeadgang” til sponsorudvalges facebook gruppe.  

 
Svar til sponsorudvalget: Ja til foreslaget om arrangement. 

- Bestyrelsen ønsker en evaluering efter C-stævnet den 25-26. januar 2020.  
- Økonomisk kan der tilbydes forplejning i cafeteriaet. Skal der bruges andet, skal der forelægge et 

budget, til godkendelse af bestyrelsen.     
- Overvejelser om antal deltager pr. sponsor.  
- Evaluering / tilbagemelding fra sponsor ang. vores tiltag.  
-  

mailto:sponsor@hark.dk


Kasseren:  
Kasseren ønsker, at få præciseret hvilke udvalg der har råderet over de 5000 kr.  

- Bestyrelsen har besluttet, at det er de udvalg som har en bestyrelsespost, der har råderet til de 
5000 kr. pr. køb. 

 
Mobilepay bliver opdateret så formanden står som ansvarlig for klubbens mobilepay, men hæfter ikke 
personligt.  
 
Vedr. medlemmer der ikke har betalt, rykker kasseren forsat for betaling af undervisning.   
  
  Økonomi året igennem  

- Alle holder mest muligt igen på udgifterne.  
- Stævneudvalget opfordres til at tjene mest muligt på stævnerne.   
- Punkt til møde i marts bestyrelsesmøde ang. hvor vi skal spare.      

 
Formanden: 
Retningslinjer for SoMe.  

- Partudvalgsansvarlig har endnu ikke fået administrator rettigheder til part gruppen. Forsøger 
tilegnelse januar måned ud, hvis den ikke opnås, oprettes ny gruppe 01.02.2020. Partansvarlig og 
næstformand skal være administratorer.  

- Undervisere skal ud af partgruppen.  
- Pony gruppen nedlægges.  
- Kommunikationsplanen for 2020 er, at der er lavet ny facebookside: Harridslev Rideklub. 

Instagram, Facebook og hjemmesiden administreres af formand og næstformand.  
Overdrages ved udtrædelse af bestyrelsen. Hvis dette ikke overholdes, anmeldes det til DRF for 
usportslig adfærd overfor foreningen.   
Alle overdrager mail, administrator rettigheder, koder, nøgler, papirer/mapper, pc’er mm., ved ind 
udtrædelse af bestyrelsen.       

- Tidligere bestyrelsesmedlemmer kontaktes pr mail ang. overdragelse af facebook gruppe eller at 
slette siden, inden 25.01.20, ellers meldes de til DRF for usportslig opførsel af formanden.       

- Der indhentes tilbud på 2 pc’er til bestyrelsesarbejde.  
- Der indhentes tilbud på, at få internettet tjekket og pris på at få det optimeret.  
- Opret ny gruppe ”stævne hjælp HARK” under ny Harridslev Rideklubs facebook side.   

 
Klagesag ang. udendørsbanen afsluttes inden DE-retshjælp udløber 01.07.20. 

- Formand og anlægsudvalgsansvarlig tager kontakt til Dansk Erhverv, da banen er betalt, men 
arbejdet udenom ikke er færdiggjort. Samt banen er meget tør i sommerhalvåret og ikke kan holde 
til vores brug.     

 
Beslagsmed Jess Schulze har et skilt han gerne vil have op at hænge, imod rabat på skoning/ beskæring af 
elevponyer/ heste. 

- Formand får et billede af skiltet og mål, og sender info videre til sponsorudvalget.  
   

Diesel kvittering over til kasserers mail. 
- Formand kontakter OK ang. ændringer af koder.  

 
 
 
 
 



Næstformanden: 
Underskrifter på referater 

- Der underskrives ikke fysisk, men godkendes via facebook. 
    
Spring undervisning ved Jill Thomasen. 

- Kan tilbyde undervisning i klubben, så snart der er indhentet børneattest.   
- I forbindelse med springning ved Jill Thomasen, har hun ansvar for at bygge bane op tirsdag. Den 

bliver stående til springundervisningen onsdag ved Rudie Telgenhof, som har ansvaret for at rydde 
banen væk.  

- I tidsrummet 15-22 tirsdag  
 

Freelance ordning bestyrelsen/ HARK tilbyder: 
- Der kan ikke undervises i klubben, før der er indhentet børneattest på underviseren.  
- Underviseren skal have medlemskab af klubben. 
- Underviseren skal have facilitetskort eller dagskort på dagen, hvis der rides heste for elever.  
- Freelanceunderviseren har ansvaret for at deres elever er medlem og har facilitetskort. 
- Der meddeles og godkendes af bestyrelsen ang. dag og tidsrum, der tilbydes undervisning. 
- Freelance underviseren står selv for alt koordinering og afregning med deres elever. 
- Der vil blive lavet stikprøvekontrol i form af personligt fremmøde og/eller via kamera i hallen. 

- I forbindelse med prøvetime ved freelanceunderviser, skal rytteren være medlem af HARK og købt 

dagskort på dagen. Dagskort købes via conventus på hjemmesiden.     

Resultat af forsøgsordning mht. selv- springning søndage i den store hal, samt revidering af antal spring. 
- Forsøgsordningen forlænges til 30.06.20. 
- Bommene skal ikke smides med, brug måtten for at skåne bomme og barrieren. 
- Ryd pænt op efter jer selv. 
- Max 6 spring ved selv-springning. 
- Der udvides med selv-springning til tirsdag efter spring undervisning v/ Jill, til onsdags spring 

undervisning v/ Rudie, når disse aftaler er på plads.  
     

Partudvalget:  
Elevponyernes fremtid. 

- Tulle overdrages til Janne Mørch, imod hun afholder alle udgifter på hende samt udgiften på 
aflivning og DAKA.  
Janne Mørch tilbyder åbenhus / fælles afsked med Tulle som går på pension.  

- Papaya, Silas og Lille Lyn er urengående og skal udredes yderligere af dyrlægen. Formand bestiller 
tid og tager med til dyrlægen. Kassereren kører Silas og Lille Lyn. Papayas ejer ønsker selv at køre.  

- Seven skal skånes, men må gerne gå 2 lette hold med 1 dags mellemrum.   
- Daffy er meget stiv i kroppen. Behandling igangsættes af Janne Mørch.  
- Kiras sadel skal tjekkes af anden sadelmager.      

 
Forventningsafstemning med parter og hvordan forholder vi os hvis parter ikke overholder retningslinjerne. 

- Undervisnings- og partudvalget laver retningslinjer i samarbejde og bestyrelsen informeres.   
- Parter der ikke overholder retningslinjer med 3 overtrædelser bliver opsagt. Hæfter for afregning 

måneden ud. 
 
Anlægsudvalget: 
Kloak 

- Et tilbud er indhentet på 94.000kr incl. moms.  



Anlægsudvalgsansvarlig søger andet tilbud, så det kan forsøges, at søge kommunen om tilskud.   
 
 
Undervisningsudvalget:  
Ang. ridelejeren 2020.  

- Junior udvalget har planer om uge 31/32 torsdag, fredag, lørdag for børn under 10 år. Lørdag, 
søndag, mandag, (tirsdag) for børn over 10 år. 

- Prisen: Karina / Ina laver et buget til mødet i feb.  
- Foreslag om aktiviteter: Djurs horsepark, water and wellness, kæphest, sove i telt, juniorudvalget 

står for sociale aktiviteter, Djurs sommerland-dag.  
- Sponsor af: trøjer, aktiviteter.      

 
Resterende punkter under undervisningsudvalget udsættes til første punkt på næste møde, pga. sygdom. 
 
Evt. 
Bomtræning udbydes ikke pt. pga. halte ponyer.  
Når det bliver aktuelt, udbydes det til alle undervisere.  
Der laves opslag om bomtræning, af bestyrelsen på de sociale medier og der skal betales via conventus. 
 
 
    


