
Kallehavegaard Rideklub  Bestyrelses møde Referat d. 2016.06.06 

Fremmødte: 

Lars Jespersen 
Heidi Neiiendam 
Bo R. Thettrup 
Brian Straarup 
Lars B. Qra 
Sanne Nygaard-Hesselberg 
Christina M. U. Jensen 

1) Ref. á 2016.05.23 Godkendt og underskrevet. 

2) Ref. á 2016.06.03 Generalforsamling Godkendt og underskrevet. 

3) Der er budt velkommen til vores nye bestyrelses medlemmer.  
Lars B. Qra 
Sanne Nygaard-Hesselberg 
Christina M. U. Jensen 

Bestyrelsen er konstitueret som følgende. 
 Bo R. Thettrup   Formand 
 Christina M.U. Jensen  Næstformand 
 Heidi Neiiendam  Kasser 
 Brian Straarup  Sekretær 
 Lars Jespersen  Udvalgskoordinator 
 Sanne Nygaard-Hesselberg   
 Lars B. Qra 

 
4) Bestyrelsen deltager i Udvalgsmøder efter behov / indkaldelse hertil, finder det ikke 

nødvendigt at være fast repræsenteret i diverse Udvalg. 
 

5) Opfølgning fra Sidste møde. 
a. Status Danmarks cup hest.: den endelige opgørelse afventer da alle faktura ikke er 

ankommet. 

b. Dankort / Mobilpay / Swipp: Der vil til fremtidige stævner være mulighed for at 
bruge Dankort / Mobilpay / Swipp på stævne pladsen, mens der til daglig vil blive 
mulighed for at bruge Swipp.  Heidi og Brian Opstarter Swipp til Klubben. 

c. Bestyrelsen vil gerne have en synlig aktivitetskalender på klubbens Hjemmeside. 
Dette er PT ikke muligt, Brian snakker med Klubmodul udbyder omkring dette, samt 
fremskaffer tilbud fra evt, ny udbyder. Der vil blive lavet mulighed for tilmelding og 
betaling for fredags spisning og Rytterfester på hjemmesiden 

d. Til stævner vil Bestyrelsen gerne have Skrællespande opsat til brug for Pant 
Flasker rundt på pladsen, Gerne lukkede stativer af træ. Der er PT Udskiftning af 
Stativer rundt omkring i Randers NV. Lars Q. forhøre om nogle vil sponsere stativer til 
Kalle.  
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e. Stævne Sekretariat: Randers Produktions Skole kan ikke tage så store Opgaver ind, 

da de ikke har kapacitet til dette. Bo Tager en snak med mulige bygmestre omkring 
et tilbud på bygning af Sekretariat. 
 

f. Heidi arrangere Dyrlæge og smed til Peter. 
 

6) Olympiske park Randers Ugen. Her deltager Kalle med Pony træk 2 Weekender. Brian 
sender relevante dokumenter til Sanne. Sanne arrangere denne aktivitet / deltagelse. 
 

7) Landsstævne Military:  
a. Brian sørger for tilmelding til Grill aften via Kalles Hjemmeside. 
b. Terrasse Grillen og Skov pavelionen åben efter behov.  

8) Distrikts 12 møde mandag d. 13.6 2016: Heidi og Bo deltager   
        

9) DRF oplysninger vedr. Kalles Bestyrelse.: Heidi sender opdateret informationer til DRF.  

10) Evt. 
a. Mails fra Medlemmer. 

i. Der er faldet nogle kommentarer omkring Kalles opvarmnings baner vedr. 
Danmarks cuppen, ”De opvarmningsbaner er ikke ikke gode nok, de skal 
være mere faste), (Stævne baner er til gengæld næsten perfekte at ride på). 

Bestyrelsens svar. 
Der er søgt Fonde omkring hjælp til nye opvarmnings baner, da disse også 
gerne skulle kunne bruges til Handicap ridning.  
Lars J. Indhenter tilbud på nye bunde fra ekstra leverandør. 

ii. Der er medlemmer der ønsker at kunne bruge springmateriel uden for 
undervisningstimerne. Da de mener at det er deres egen heste og ansvar 
herfor. 

Vi har fået henvendelser ang. Benyttelse af spring og at vi vil drøfte det med Jesper på vores møde 
den 30/6. 

Spring materiel på udendørs springbane (GÆLDER IKKE TERRÆNGBANE) kan 
benyttes, HVIS der modtages spring undervisning igennem Kallehavegaard 
Rideklub, og kun ifølge med Voksen. Kavaleti kan frit benyttes af alle der har 
Hest / Pony opstaldet på Kallehavegard, men HUST det er på eget Ansvar, og 
ødelagt spring materiel skal informeres til Bestyrelsen. 

   
iii. Der er indkommen mails med info om at der er nogle der rider uden 

ridehjelm. 
Bestyrelsens svar. 

ALLE på Kallehavegaard SKAL ride med fast gjort Ridehjelm uanset Alder og 
profession. 

 

Næste møde. Tirsdag d. 30.6.2016 kl. 18:00.  Lars Q. medbringer mad. 


