
Kallehavegaard Rideklub  Bestyrelses møde Referat d. 2016.05.23 

 

 

 Fremmødte: 

Lars Jespersen 
Heidi Neiiendam 
Bo R. Thettrup 
Brian Straarup 
 
 

1) Ref. á 2016.05.26 Godkendt og underskrevet. 
 
 

2) Status omkring Ekstra Ordiner Generalforsamling 
a. Dorthe S. Madsen tager gerne Ordstyrer posten, Brian Sender Dagsorden forud. 

 
3) Juniorudvalget. 

  
4) Opfølgning fra Sidste møde. 

a. Ny Dankort terminal er ankommet, Bo hjælper med opstart af Terminal. 
b. Dankort til Terrænbanen er ankommet og vil blive brugt til Mobil Pay ved 

Danmarks Cup Hest. Brian hjælper med opsætning af Mobil Pay, og Heide laver 
skilte. 

c. Brian og Tia samarbejder fremadrettet om opdatering af Klubbens hjemmeside. 
Brian har styr på Email Adresser vedr. Domain ”Karr.dk & Kallehavegaard-
rideklub.dk” 

d. Slikbods Sponsor er PT Ikke fundet, Slikbod forbliver PT uændret. 
e. Nøgler er indsamlet og Udleveret. 
f. Heidi vil snakke med Rds. Produktionsskole omkring bygning af nyt 

Stævnesekretariat. 
g. Pia & Rebecca fortsætter med optræning af Sunshine. Men i de næste 1½ - 2 uger 

vil det foregå med Longering i ridehallen eller med træk tur i skov området 
springbanen. 

  
5) Lars Lykke fortsætter med at undervise tirsdage, samtidig vil vi forsøge at få en underviser 

til knyttet fredage. Mette Dollerup er blevet forslået, men ikke kontaktet. 
  

6) Der ansættes ikke ny medarbejder på denne side af Sommerferien. Lars snakker med Dorte 
”Ridefys” og Jesper, da Jesper tiltræder som Trækker ved akut mangel. 
 

7) Juditt stopper med Weekend vagter og opsiger samtidig også sin halvpart på Liv. Kirsten 
Eriksen overtager Weekend vagterne. Lars informere Rikke Clemens omkring opdatering af 
Weekendtavlen.  
Akut Weekend afløser team er PT ikke muligt. 

 
8) Halvparts ridning fredage vil ikke være muligt, da elevhestene har brug for denne ene 

fridag. Men der kan byttes en fredag med en lørdag eller søndag, dette aftales med et 
bestyrelses medlem. 
Balder tages ud af halvparts ridning, for at spare ham til Handicap ridning.  
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9) Jess ”Smed Elevheste” skal være nemmere at få fat på, og skal selv være mere OBS på 
hvornår elevheste skal have beskåret deres hove. Samtidig vil Heidi aftaler med Dyrlæge og 
Smed til Peter hove. 

  
10) Status Danmarks Cup. 

a. Bo indkøber hos Randers kød en gros. 
b. Heidi & Katja indkøber Dagrofa. 
c. Brian indkøber Printer patroner hos Tonerland. 
d. Troels står for fredags grill. 
e. René står for rytterfest lørdag. 

  
11) Sommer aktiviteter. 

a. Grønkoncert tilmelding er godkendt. Ved frigivelsen opdatere Brian diverse 
Facebook grupper og Klubbens hjemmeside. 

b. Olympiske park Randers vil vi deltage som normalt med Ponytræk.  
Brian finder ud af om det vil være muligt med noget opvisning ” Dressur & Spring”. 
Hvis dette kan løses uden at klubben bliver økonomisk ansvarlig for slidtage af 
plænen.   

 
12) Ekstra Distriktsrådsmøde i Distrikt 12 mandag d. 13.6 2016 med deltagelse af Heidi & Bo. 

Brian sørger for tilmelding. 
 

13) Ændringer til Klubbens registrering hos DRF, afventer ekstra Generalforsamling. 
  

14) Ref. fra Sidste ars møder skal på Hjemmesiden, Heidi og Brian gennemgår og ligger dem på 
siden. 
 

15) Evt. 
a. Heidi & Bo vil afholde mus samtaler tirsdag d. 31.5 2016. Heidi informere 

medarbejderne. 
b. Winnie Jubilæum 1.6 2016. Bo, Heidi & Lars deltager. 
c. Medarbejder mangler til at træne med Frida. Medarbejderne skal prioritere Frida 

noget mere ved Handicap aflysninger. 
d. Erik siger han mangler Heste. Heidi vil udarbejde et Skema til brug for Afkrydsning 

ved brug af Elevheste. Da dette vil give overblik over hvor meget elevhestene bliver 
brugt. Samtidig en oversigt over de elever som Rider på hvilke hold. 

e. Hen over sommeren vil der blive set på muligheden for at få en ind luknings 
ordning på Kalle. 

f. Brian opdaterer Hjemmeside med Udvalgs medlemmer. 
g. Der er forslag omkring Navngivning af Baner, Grill Terrassen & Rytterstuen. 

Sponsor Udvalg skal informeres. 
 

16) Ryttermærke undervisning overtager Lene B. Mikkelsen 1 hold pr. Uge. 
Der eftersøges en  til at tage et hold mere. 
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17) Jesper skal indkaldes til Information møde vedr. Sommerferiens prioritets opgaver. 

 
  Bestyrelsen opfordre til at Onsdags fælles spisning er uden Hunde.  

 
a. Medarbejder opgaver. 

i. Maling & vedligehold af Rytterstue, Gang & toiletter. 
ii. Maling & vedligehold af Spring materiel. 

Anvisning af område hvor vi medarbejder kan stå og male / Vedligeholde 
Spring materiel. 
 

b. Jespers Opgave. Bestyrelsens Ønske liste. 
i. Vedligehold af Stalde. Lofter og Vandspiel tov i Vinkel Stalden.  

ii. Meget gerne have ny belægning på arealet imellem Staldene og mødding. 
Det er ikke forsvarligt for Medarbejder at skal feje dette areal. 
 

c. Daglige opgaver. 
i. Fodring af Heste med Ejet foder SKAL udføres efter anvisningen. 

ii. Ved ud lukning af Heste der kræves Dækken eller Klokker SKAL dette 
udføres. 

 
Junior Udvalg.  
 Fremmødte Udvalgs medlemmer  
  Anders Dalsgaard. 
 

1) Email omkring overnatning vedr. ridelejer er overgivet til Junior Udvalget egen 
beslutning. 
 

2) Junior Udvalget har styr på Ridelejeren. 
  

3) Junior Udvalget har godt styr på deres kommende Sløjfe stævne. Lene B. mangler 
lige det sidste som Ane L. skal hjælpe med. 

 
4) Fremtidig fejring af Championats vindere vil blive fejret samtidig med en Junior 

Fest. 
  
 
 

Næste møde. Tirsdag d. 7.6.2016 kl. 17:30.  Bo medbringer mad. 


