
Mødereferat fra bestyrelsesmøde 

 
Mødeindkalder: Julie Busk   
Deltagere: Julie Busk, Marie-Louise Mikkelsen, Lonnie Langvad, Karina 
Olesen, Hanne Pehrson, og Rikke Eriksen   
Andre:  - 
Afbud: Søren Schirmer, men var med pr tlf. i anlægsrelaterede punkter.  

 

Møde dato: 01.09.2020 
Mødested: Harridslev rideklub, Halagervej 19A, 8930 Randers NØ.  
Møde leder: Julie Busk  
Referent: Rikke Eriksen  

 

Næste møde: den 05.10.2020  

 

Opfølgning siden sidst:  
Årshjul over sponsoransøgninger LL og MK arbejder videre på sagen.   
 
Formand, næstformand og anlægsansvarlig har fået udleveret VIP kort til XL Byg pro.  
 
Ang. vedligehold udendørs igennem kommunen. Kommunens tilbud er for dyrt, så det fravælges.  
  
Bestilling af container til stort brandbart så gammelt træaffald, rødder og kvas kan komme væk.   
SS bestiller.   
 
Afretning af baner bestilles og udføres inden næste C-stævne som er i uge 48. 
 
Kasserer:  
Jutlander bank har modtaget ID fra alle i bestyrelsen, jf. regler om hvidvaskning. HP arbejder videre mht. 
overflytning af div. I forbindelse med bankskifte.   
 
Revideret tilbud fra Jysk alarm & sikring på overvågning u/ 1 PTZ dome kamera er modtaget. Bestyrelsen 
arbejder videre med en løsning.  
  
Bestyrelsen arbejder på en snarlig mulighed for køb af klubjakker til børn/junior, dame og herre med HARK 
logo og evt. navn.  
 
Budgetopstart:  
HP sender konto specifikationer 11/9 ud til udvalgene. 
Udvalgene skal sende budgetudkast retur senest 25/9-2020 til kassereren.  
 
Kasserer-posten er en stor post. HP anbefaler, at fremtidige kasserere får et intro-kursus i det pågældende 
økonomisystem klubben anvender. 
 



Formand: 
Der arbejdes på opsætning af varmepumpe / aircon i rytterstuen.  
HP kontakter kommunen ang. tilskud. 
 
Hestehold: 
Indkøb af 1-2 heste til elevskolen. KO vil tage indkøb med som punkt til næste UV-møde, ang. at få hjælp fra 
underviserne til at finde og prøve heste. Det er frivilligt men klubben betaler kørselsgodtgørelse. 
 
Stævneudvalget: 
Stævneudvalget har nedjusteret stævneaktivitetsniveauet pga. mangel på hjælpere og problematik med 
bunden, som i stor hal mangler efterfyldning og er nede ved stenmelet ved V. Det viste sig især ved stævnet 
22.-23. september. Det vurderes, at det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at afholde C-stævne i spring. 
Derfor er C-springstævnet den 10.-11. oktober aflyst. D-dressurstævnet den 27. december er aflyst, pga. 
det var et ekstra stævne der ville forsøges med, men pga. corona og omrokering af stævneaktiviteten, 
vurderes det at blive for meget.    
 
MK arbejder på kursus med landstræner. 
 
Arbejdsdag inden 5. oktober, hvor vi afholder R-stævne i samarbejde med Fjordhestens Venner Kronjylland. 
MK kontakter Jutlander Bank ang. samarbejde mht. mad og kommer med dato hurtigst muligt så det kan 
promoveres i klubben og på de sociale medier.   
 
Oversigt over stævner og arrangementer: 
12. september 2020  Rytterfitness Workshop v/Louise Tjell Lambertsen 
26. september 2020 Demo om hestens anatomi og biomekanik v/ Mette Green 
3. oktober 2020  R-stævne i samarbejde med FVK 
10.-11. oktober 2020 E-halloween stævne og kæphestestævne 
28.-29. november 2020 C-dressur stævne for hest og pony. 
 
13.-14. februar 2021 E-fastelavn stævne og kæphestestævne 
27.-28 marts 2021 C-dressur stævne for hest og pony. 
Stævnesæsonen fra april 2021 til marts 2022 planlægges i december / januar. 
 
Undervisningsudvalget: 
Kæphest: 
Materiale til HHH er bestilt til tryk v/ Hviid Grafisk. 
 
5-6 børn var fremmødt til gratis kæpheste prøvetime den 28.09.2020.   
 
Der er købt copyright til HHH logoet for 10 år. 
 
Status på elevskolen: 
Træner-spire er startet 28.08.20, og har 15 timer fordelt udover de næste mdr. 
 
Horsemanship er en stor succes. Første hold slutter kurset i uge 41, men fra uge 43 starter et nyt hold op. 
Planen er at holdet bliver flyttet fra mandag til onsdag fra uge 43. 
 
MUS-samtaler i løbet at efteråret. 2 fredage bliver udbudt som de ansatte kan booke sig ind på. 
KO og HP vil afholde disse samtaler.    
 



Status i juniorudvalget: 
De er meget interesseret i kæpheste stævner. 
Juniorudvalgsformand ønsker ikke genvalg ved kommende generalforsamling. 
Vi vil appellere via næste nyhedsmail til yderligere medlemmer i juniorudvalget og efterlyse en ny 
juniorudvalgsansvarlig. 
 
KREA-dag 25.10.2020 er under planlægning.   
 
Evaluering af ridelejeren: 
Ønske om mere ridning. 
Positivitet vdr. natløb. 
Ønske om overnatning. 
 
Kæpheste spring:      
KO bestiller spring fra OM-spring, jf. bevilling gennem breddeidrætsmidlerne. 
 
DRF-workshop ang. at få kvinder 40+ tilbage i rideskolerne. KO og RE var afsted og har ideer med hjem til 
klubben. 
 
Anlægsudvalg: 
Mobilt internet undersøges, samt tilbud på overvågning via 12 kameraer. JB sender tilbud rundt.   
 
Gammel vandvogn forsøges at sælges.  
 
Gammel vogn tjekkes af SS og sendes til skrot.    
 
SS har møde med Wam den 07.09.20 ang. kloak. 
 
Der rykkes for tilbud om nyt dommertårn så det står færdigt til midt november senest C-stævnet den 28-29 
november. 
 
SS har en plan om at bygge et kombineret sekretariat og opbevaring til cafeteria på repos. Planlægges til 
januar 2021.     
 
RE bestiller nyt / nye dæk til bomvognen. 
 
JB vil tage et møde med brandmajoren for at få oplysninger om hvad vi skal gøre for at kunne afholde 
overnatninger fx i forbindelse med ridelejr, i rytterstuen. 
 
Evt. 
Ide’ om: opstaldning imod lån af hest x antal dage om ugen i elevskolen. 
JB laver oplæg. 
 
MK indkøber beholdere/ skraldespande til pant i dagligdagen og stævner. 


