
 Bestyrelsesmøde REB d. 14.04.2023 

 1.  Godkendelse af referat 
 2.  Godkendelse af dagsorden 
 3.  Meddelelser fra formanden 
 4.  Orientering om personalesitua�onen (10 min) 
 5.  Rapport fra udvalgene 

 1.  Forretningsudvalget: Budget 2023 - forslag fremlagt på generalforsamlingen (15 min) 
 2.  Stævneudvalget: 

 1.  Trådløse højtalere �l stævner (10 min) 
 3.  Juniorudvalget (5 min) 
 4.  Vedligeholdelsesudvalget: 

 1.  Traktor status (10 min) 
 5.  Foldudvalget: 

 1.  Opdatering fra foldudvalget (10 min) 
 6.  Elevskoleudvalget (10 min) 

 6.  Eventuelt 
 1.  Undersøgelse af muligheden for ekstern underviser, jf. beslutning på generalforsamlingen. 

 På mødet skal proces for undersøgelse fastlægges. (30 min) 
 2.  Ændre folks adfærd (20 min) 
 3.  Fodervagtordningen - materiale sendes inden mødet (30 min) 
 4.  Konfirmander (10 min) -  tror ikke vi skal bruge så længe - der er bare en der skal  løbe med 

 opgaven 
 5.  Gavekasse - forslag fra medlem om en gavekasse (10 min) 
 6.  Adgange �l opstaldernes Facebook-gruppe (5 min) 
 7.  Rengøring i foderrum (10min) 
 8.  Orden i sadelrum (15 min) 

 Bør tages af udvalgene: 

 7.  Hænge seddel med sikkerhedsregler i laden �l elevskole ry�erne (Vedligeholdelsesudvalget) 
 8.  Hænge seddel i stalden ved mødding om at man skal tjekke om der kommer en hest inden man 

 tænder (Vedligeholdelsesudvalget) 
 9.  Kan vi deltage i Ak�v ferie som arrangeres af Rebild Kommune og tjene flere penge den vej 

 (Elevskoleudvalget/Juniorudvalget) 
 10.  Kan der laves noget mere hegn ved udendørs banerne, så det er mere trygt hvis en hest s�kker af 

 (Vedligeholdelsesudvalget) 
 11.  Skabene bag ry�erstuen, kan de bruges og hvornår bliver der ryddet op i det område 

 (Vedligeholdelsesudvalget) 
 12.  Elevhestehegn (15 min) (foldudvalget) 

 To do: 

 13.  Lave ny oversigt over bestyrelse som hænger i ridehallen 
 14.  Opdatere hjemmesiden (eks. med nye bestyrelsesmedlemmer) 



 Referat 

 Ad. 1 Godkendelse af referat:  det er denne bestyrelses første møde, men referat fra sidste  møde  godkendt 

 Ad. 2 Godkendelse af dagsorden:  godkendt 

 Ad. 3 Meddelelser fra formanden:  pga. 2 syge elevheste blev alle elevhestene sat  i isola�on på 
 cirkuspladsen d. 13/4. I dag er endnu en elevhest blevet syg. De har feber, snot og vejrtrækjningsbesvær, så i 
 samråd med dyrlægen og ud fra Dansk Rideforbunds gældende retningslinier, har bestyrelsen beslu�et at 
 lukke stalden ned ind�l der foreligger svar på de prøver der er taget. Det står opstalderne frit for at fly�e 
 deres heste ud af stalden, de skal dog i isola�on i minimum 14 dage før smi�efaren er over. Med mindre vi 
 får yderligere skærpende restrik�oner når svaret på prøverne foreligger. 

 Ad. 4 Orientering om personalesitua�onen (10 min):  da det er personalesager,  bliver punktet ikke ført �l 
 referat. 

 Ad. 5 Rapport fra udvalgene: 

 5a Forretningsudvalget: Budget 2023 - forslag fremlagt på generalforsamlingen (15 min):  Charlo�e 
 fremlægger det budget den �dligere bestyrelse har udarbejdet. Nogle af punkterne kan nævnes: 
 køb af nye elevheste er taget ud af budge�et - fremover skal de købes via sponsorpenge, der er ikke 
 sommerferie-pasning da juli måned varetages af de ansa�e, der er budge�eret med fulde hold på 
 alle elevskolehold. Der er varslet en priss�gning pr. 1/6. 

 Vi er presset af hø situa�onen, vi har kun meget lidt tørt hø �lbage og det er meget svært at få fat i 
 nyt inden næste sæson. Vi skal gøre noget i forhold �l hø spild. Tanja og Klaus udarbejder en 
 køreplan for hvordan vi håndterer både spild og evt. at man opfordre folk �l kun at tage det tørre hø 
 hvis ens hest kun kan tåle det. 

 Kan man generere flere penge ved eks. at lave nogle interne elevstævner? 

 I forhold �l de vagter der dækkes nu hvor vi har sygemeldt personale, så får man betaling for de 
 vagter man hjælper. 

 5b Stævneudvalget (Tanja): 

 Trådløse højtalere �l stævner (10 min): Tanja (stævneudvalget) og Frederikke (sponsorudvalget) 
 arbejder på at sælge vores gamle højtalere og søge sponsorer �l køb af nye. Ind�l da vil vi gå på 
 lånemarkedet for at låne et par soundboxe der kan kobles sammen og betjenes trådløst. 

 5c Juniorudvalget (5 min) (Frederikke):  Anne Marie har spurgt om de kan få bevilliget  penge �l at 
 medlemmerne kan komme ud og bowle. Deltagere vil selv betale noget og så vil de gerne at 
 klubben betaler for eks maden. Vi vil give et samlet beløb på - under 10 deltagere får de 1000,- og 
 hvis de er over så får de 1500,- �l gengæld vil vi gerne at de samler affald på Rideskolens ejendom. 

 5d Vedligeholdelsesudvalget (Heidi):  Traktor status (10 min) Helle har snakket med traktormanden, 
 og egentlig havde vi fået lov at låne en traktor. Den har han desværre solgt. Han har dog købt en ny 
 som vi kan få lov at låne �l samme pris. Han skal dog lige være færdig med at pløje. 



 Der skal snarest findes en dag for en kommende arbejdsdag. 

 Der bliver desuden en engbrandbægerdag med e�erfølgende høs�est. 

 5e Foldudvalget (Helle):  Opdatering fra foldudvalget (10 min). Helle og Klaus har været  ved at regne 
 på hvad det vil koste at lave nyt hegn på alle folde. De vil dele det op i 5 etaper. 

 5f Elevskoleudvalget  (10 min) (Henrie�e): vi er ved at se på hele strukturen omkring elevskolen - 
 herunder antal heste, antal hold, undervisningsstruktur. Med udgangen af april skal der foreligge en 
 plan for hvilke heste vi skal beholde og hvilke vi skal sælge/af med. Inden sommerferien skal vi have 
 fyldt alle hold op og inden oktober skal vi have en langsigtet plan for elevskolen. 

 Ad. 6 Eventuelt 

 6a.  Kommunen kontaktes angående reglerne om lokale�lskud og om det er muligt at få flere 
 undervisere ind uden at klubben mister al lokale�lskud. Det undersøges om eventuelle nye 
 undervisere skal ansæ�es af rideklubben eller kan undervise uden ansæ�else. Processen for 
 undersøgelsen fortsæ�er. Lene kontakter kommunen. 

 6b  . Det skal gøres mere tydeligt for klubbens medlemmer at det er meget �lladt at a�olde kurser, 
 medlemmerne skal bare selv står for a�oldelsen og koordinering med bestyrelsen om hvornår 
 kursus kan a�oldes. 

 6d.  Der er styr på hvem der tager sig af “gaver” og kort �l de fire som skal konfirmeres - Laura, Ester, 
 Ronja, Signe 

 6f.  Der gives ikke adgang �l udefrakommende �l opstaldernes Facebook-gruppe, men det skal være 
 mere tydeligt for udefrakommende hvornår der er f.eks. privatundervisning - den åbne 
 Facebook-gruppe for REB medlemmerne kan eventuelt bruges �l de�e 

 6g  . Der skal laves dukseordning i foderrummet, så der kan blive gjort rent og at der bliver ved med 
 at være rent. Det vurderes at der skal laves dukseordning bag ry�erstuen også. Hver opstalder der 
 har foder i rummet får f.eks. en uge hver hvor de har ansvar for oprydning.  Lene vil stå for 
 udformning af plan. 



 Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 
 20. februar 2023 

 Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 

 Til stede:  Henrie�e Frølund Lyngberg, Helle Christensen,  Anne Marie Schmith, Charlo�e Kjær, Klaus Holm, 
 Me�e Langley, Chris�na Buhl (referent) 

 A�ud:  , Jannie Guldmand Bak 

 1.  Ny opstaldningskontrakt og nye ordens- og sikkerhedsregler 

 Som det blev nævnt på staldmøde den 21. september 2022 har bestyrelsen arbejdet med en ny 
 opstalderkontrakt. Formålet med den nye kontrakt er todelt: 

 1)  Reglerne omkring registrering af hestehold (CHR-registret) kræver, at vi får nogle oplysninger om 
 opstalderens hest, som vi ikke har ha� behov for �dligere. Vi skal have oplysningerne på alle heste i 
 stalden, og det er meningsfuldt, at oplysningerne udfyldes, når opstalderen udfylder kontrakten. 

 2)  Der er rig�g mange regler, vejledninger og procedurer i klubben. Det betyder, at det dels kan være 
 svært at finde de gældende informa�oner, og dels at oplysningerne skal opdateres flere steder, hver 
 gang der kommer en regelændring. 

 Der er således ikke tale om større principielle ændringer, men det er derimod et forsøg på at forsimple både 
 kontrakt og regler. 

 Opdateringen af kontrakten har derfor medført en opdatering af både sikkerheds- og ordensreglerne. Det 
 har desuden medført ændringer i velkomstbrevet. 

 Bestyrelsen gennemgår ændringerne i opstalderkontrakten og sikkerheds- og ordensreglerne Bestyrelsen 
 kommer med et par enkelte småjusteringer.  Here�er  godkender bestyrelsen kontrakten og de opdaterede 
 sikkerheds- og ordensregler. 



 Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 
 15. februar 2023 

 Deltagere: Klaus Holm, Henrie�e Frølund Lyngberg, Charlo�e Kjær, Anne Marie Schmith, Helle Christensen, 
 Chris�na Buhl (referent) 

 A�ud: Me�e Kvist Langley, Jannie Guldmand Bak 

 Referat 
 1.  Meddelelse fra Formanden 

 Forslag �l dagsordenen �l generalforsamlingen 
 Der er indkommet et enkelt punkt �l dagsordenen �l generalforsamlingen. Punktet vedrører 
 undervisere udefra og mulighed for, at andre opstaldere kan undervise. 

 Bestyrelsen vurderer ikke, at de�e punkt kan tages op �l drø�else på en generalforsamling af to 
 grunde. For det første er der tale om forhold, der er reguleret i en ansæ�elseskontrakt for en af 
 vores ansa�e. Bestyrelsen vurderer ikke, at forhold vedrørende ansa�e kan drø�es på en 
 generalforsamling. For det andet (som vi også orienterede om på det seneste staldmøde), er det 
 ikke lovligt at drive privat virksomhed på klubbens faciliteter. Det skyldes, at vi er en frivillig 
 forening, der får kommunalt �lskud. Af disse to årsager vurderer bestyrelsen ikke, at punktet kan 
 drø�es på en generalforsamling. Bestyrelsen orienterer derfor om forslaget på generalforsamlingen 
 men fastholder at forhold vedrørende personale ikke kan drø�es �l en generalforsamling, ligesom 
 forslaget er i strid med gældende regler for modtagelse af lokale�lskud. 

 Afgrænsningen i forhold �l privatundervisning er desuden blevet behandlet på bestyrelsesmøde 
 den 12. september 2022. 

 Der fremgår følgende af referatet fra de�e møde: 
 ”Hvornår er det ok at hjælpe hinanden og hvornår er det ikke (AM – 10 minu�er) 
 Bestyrelsen drø�er de�e punkt, fordi det indgår i Klaus’ kontrakt, at hverken opstaldere eller andre 
 medlemmer må medbringe undervisere udefra. Det er udelukkende Klaus og Tanja, der varetager 
 privatundervisningen i klubben fremadre�et På den baggrund er det vig�gt at få defineret, hvornår 
 der er tale om undervisning, og hvornår man blot hjælper hinanden. Der var enighed i bestyrelsen 
 om, at det al�d er okay at hjælpe hinanden, og at det er vig�gt for klubbens holdånd. 
 Bestyrelsen er af den opfa�else, at undervisning er: 
 1) Når det er mere end 10 minu�er �l et kvarter 
 2) Når det sker kon�nuerligt 
 3) Når man modtager honorering for det 
 Hvis man som opstalder er i tvivl om defini�onen, kan man spørge Klaus. Bestyrelsen ser ikke nogen 
 mulighed for at ændre på reglerne i�. undervisning udefra, da det dels er reguleret i en 
 ansæ�elseskontrakt og dels er i strid med reglerne for �ldeling af lokale�lskud, bliver punktet ikke 
 sat på dagsordenen �l generalforsamlingen.” 

 Chris�na sender den endelige dagsorden �l generalforsamlingen ud i overensstemmelse med 
 vedtægternes bestemmelser. 
 Ansøgning om sponsorater 



 Chris�na har søgt Spard-fonden om �lskud �l opre�else af mudderfri folde vha. stabilgrus, sand og 
 må�er. Vi får svar på ansøgningen i slutningen af februar. 

 2.  Gennemgang af regnskab for 2022 v. Charlo�e 
 Orientering og drø�else 
 Charlo�e orienterer om processen for godkendelse af regnskab for 2022.  Bogholder og kasserer 
 har gennemgået regnskabet. Næste skridt er, at regnskabet drø�es i bestyrelsen, hvore�er det 
 bliver forelagt revisoren �l gennemgang. Regnskabet skal afslutningsvis godkendes på 
 generalforsamlingen. 
 Der er en drø�else af, hvordan klubben kan få �ldelt flere stævner. Formålet er, at stævnerne er en 
 god måde at få ekstra indtægter �l klubben. Klubben har søgt tre stævner, men har kun fået �ldelt 
 et D-stævne i spring og dressur. Stævneudvalget følger op på, hvorfor vi kun er blevet �ldelt et 
 stævne, samt hvordan vi får mulighed for at søge om yderligere to a�en C-stævner i dressur. 
 Der ses en s�gning i indtægter på opstaldning: Bestyrelsen har ha� god succes med at leje 
 reserverede bokse ud og �lbyde sommerfold �l heste udefra, selvom stalden har været fuld. Det har 
 givet ekstra indtægt på opstaldningsposten. 
 Der ses endvidere en stor s�gning i udgi�er �l opstaldning, men det skyldes i høj grad de s�gende 
 høpriser. 
 Anne-Marie foreslår, at det bliver nævnt på staldmøderne, hvordan det går med økonomien. 
 Det bliver beslu�et, at der gives en kort økonomisk status på staldmøderne. Det vil dog være et 
 stort arbejde, hvis der skal laves kvartalsopfølgning på hvert staldmøde. 
 Et andet indsatsområde for 2023 er, at elevskolen skal op�meres. Der skal opre�es nye hold og 
 rekru�eres elever. Det bliver et fokuspunkt for Klaus og elevskoleudvalget den kommende periode. 
 To øvrige fokuspunkter med henblik på at få flere indtægter er ansøgning om  sponsorater  og 
 afvikling af  stævner og øvrige ak�viteter  . Det skal  der i høj grad fokus på i 2023. 

 3.  Æresmedlem og Årets frivillige �l Generalforsamlingen v. Chris�na (10 minu�er) 
 Bestyrelsen beslu�er, hvem der skal være årets frivillige og æresmedlem. Det bliver præsenteret på 
 generalforsamlingen. 
 Bestyrelsen har endvidere beslu�et at nominere en af vores frivillige �l ”årets ildsjæl”, der er en 
 pris, som Rebild Kommune uddeler. Den frivillige er orienteret. 

 4.  Status fra Daglig Leder (10 minu�er) 
 Orienteringspunkt 
 Klaus orienterer om, at det går godt med dri�en. Det primære fokus den kommende �d, er 
 elevhestenes sundhed og trivsel. Bloomen skal i gang igen. Det er beslu�et, at det skal foregå som 
 et samarbejde imellem Elizabeth og Klaus. 
 Der er meget høspild på foldene. Der skal ryddes op på foldene, og Klaus skriver ud i 
 opstaldergruppen med en reminder om mængden af hø, man dagligt må smide ud på foldene. Klaus 
 og Katrine laver en status på, hvor mange høbeholdere, der er – og om der er �lstrækkeligt �l, at 
 der er en på hver. 
 Køkkenet bliver sat op torsdag og fredag den 16. og 17. februar. 



 5.  Udspecificering af �llægsydelser v. Charlo�e (15 minu�er)  Til drø�else 
 I dag har vi på hjemmesiden givet eksempler på �llægsydelser, men der er flere ydelser, der ikke er 
 nævnt. 
 Bestyrelsen træffer beslutning om følgende priser for �llægsydelser: 

 Dækken af  eller  på: 175 kr. 
 Dækken af  og  på: 300 kr. 
 Klokker af og på: 175 kr. 
 Gamacher  af  : 175 kr 
 Gamacher  på  : 175 kr, 
 Gamacher af  og  på: 300 kr. 
 Fluemaske af og på: 100 kr. 

 Fluemaske koster kun ekstra, hvis det er en ekstra opgave. Hvis den sidder fast på grimen, og det 
 ikke kræver ekstra arbejde for staldmedarbejderne, er det ikke at betragte som en �llægsydelse. 
 Hvis opstalderne har andre specielle behov end de ovennævnte, kan man tage en snak med daglig 
 leder. 

 6.  Muligheder for ry�ermærker v. Anne-Marie (10 minu�er) 
 Anne-Marie drø�er med Juniorudvalget, hvem der kan igangsæ�e arbejdet med ry�ermærker, 
 samt hvem der poten�elt kan undervise i det. 
 Det er blevet beslu�et, at vi beny�er Dansk Rideforbunds ry�ermærker. 

 7.  Sikkerhedsregler v. Charlo�e (15 minu�er)  Til drø�else 
 Der er udarbejdet nye sikkerhedsregler som et led i arbejdet med den nye kontrakt. Klaus og Helle 
 har udarbejdet det første udkast, og Charlo�e har e�erfølgende skrevet videre på de�e udkast. 
 Udkastet bliver gennemgået og re�et �l. Det a�ales, at reglerne fremadre�et er både sikkerheds- 
 og ordensregler. Det blev a�alt, at velkomstbrevet og -pjece drø�es på et ekstraordinært 
 bestyrelsesmøde. 

 8.  Opdatering af opstalderkontrakt v. Charlo�e og Chris�na (15 minu�er) 
 Til drø�else 
 Opstalderkontrakten drø�es på et ekstraordinært bestyrelsesmøde. 

 9.  Fastlæggelse af dato, �d og tema for staldmøde v. alle (10 minu�er)  Til drø�else 
 Der a�oldes en �mes møde i bestyrelsen mandag  den  20. februar kl. 19 
 Det blev beslu�et, at der skal a�oldes staldmøde. E�er bestyrelsesmødet har bestyrelsen fastsat 
 datoen �l den 13. marts. På mødet bliver den nye opstaldningskontrakt samt sikkerheds- og 
 ordensreglerne gennemgået, hvorfor der er mødepligt. 

 10.  Eventuelt 

 Intet �l referat. 



 Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 
 25. januar 2023 

 Til stede: Anne Marie Schmidt, Charlo�e Kjær, Henrie�e Lyngberg, Chris�na Buhl, Me�e Langley, Helle 
 Christensen 

 Fraværende: Jannie Guldmand Bak 

 Referat 
 1.  Meddelelser fra formanden 

 Referater 

 Chris�na orienterer om, at alle referater fra bestyrelsesmøderne er sendt videre med henblik på at blive 
 lagt på hjemmesiden. Det betyder, at vi fra næstkommende bestyrelsesmøde kan sende dagsorden ud i 
 opstaldergruppen �l orientering, ligesom vi kan orientere hver gang, der bliver lagt et nyt referat på 
 hjemmesiden. På den måde bliver bestyrelsens arbejde mere gennemsig�gt. 

 Dansk Rideforbunds Elevskolecup 

 Rebild Sportsrideklub har fire hold med �l Dansk Rideforbunds Elevskolecup. Det betyder, at vi er med i 
 fire puljer. Heldigvis er to af puljerne med de samme klubber, hvorfor vi har valgt at slå stævnerne for de 
 to puljer sammen. Det betyder, at Rebild Sportsrideklub skal a�olde tre elevstævner i februar og marts. 
 Hvis nogle af holdene går videre �l næste runde, skal der holdes stævner igen �l den �d. 

 Underviserne har taget et stort ansvar for planlægningen, og Klaus kommer �l at lave nogle 
 træningssessioner med vores egne ry�ere forud for stævnerne. Vi får ikke behov for så mange frivillige 
 som �l andre stævner, da det kun er et par �mer pr. gang, men der skal være sekretariat, salg af mad, 
 skriver mv. 

 Der kommer mere informa�on om behovet for hjælpere. 

 2.  Meddelelser fra daglig leder 

 Køkkenprojekt 

 Køkkenprojektet kører planmæssigt. Folk er supergode �l at bakke op omkring det og hjælpe �l. Der skal 
 males i weekenden. I næste uge skal sæ�es sokkel �l køkken, og måske når vi allerede næste uge at 
 sæ�e køkken op. Betongulvet kan først males om 2-3 uger, da det skal tørre helt op. 

 Lo� 

 Der er forskellige scenarier, som bestyrelsen skal tage s�lling �l. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt 
 der skal sæ�es troldtektplader op, da det er den dyreste løsning. Bestyrelsen beslu�er at vi i første 
 omgang reparerer det eksisterende lo� og afventer at se, hvor meget vi har/får brug for lydisolering. 

 Det blev drø�et, om køkkenprojektet er at betragte som en slags arbejdsdag, hvor alle forventes at tage 
 en tørn. Klaus holder løbende styr på, hvem der har hjulpet. 

 Daglig dri� 



 Dagligdagen kører rig�g godt. Klaus er gået i dialog med Katrine og Elizabeth om status på elevhestene, 
 herunder dem, der endnu ikke er i gang i elevskolen. Katrine har desuden fundet en ny pony, som rideskolen 
 muligvis kan låne. 

 Bestyrelsen og Klaus er enige om, at der skal gøres noget ved mudderet på elevhestenes folde. 
 Udfordringen er, at det dels er omkostningsfuldt at etablere mudderfri folde, og at det dels ikke er muligt at 
 gøre før �l foråret. Der er enighed i Bestyrelsen om, at elevhestenes trivsel er førsteprioritet i arbejdet med 
 indhentning af sponsorater og ansøgninger �l fonde. 

 Der har været nogle udfordringer med at få antallet af folde �l at gå op med antallet af heste. Det skyldes 
 blandt andet, at foldende på cirkuspladsen ikke har været i brug henover vinteren. Der er enighed i 
 bestyrelsen om, at foldene på cirkuspladsen skal i brug igen, så snart det bliver muligt (gerne allerede i 
 foråret). Klaus laver en plan for de�e. 

 Vi har nogle midler, der kan bruges på lys på udendørsarealerne eller ski� �l LED-lamper i stalden. Klaus og 
 Anne-Marie indhenter �lbud på løsning af diverse el-opgaver, herunder: lys på udebanerne (både dressur 
 og spring) og trailerpladsen. Det bliver a�alt, at det undersøges med kommunen, om de dækker udendørs 
 belysning af banerne, når vi får �lbuddet. Det gør de f.eks. hos fodboldklubben. 

 3.  Gennemgang af reviderede beskrivelser. 
 i.  Daglig leder. 

 ii.  Formand 
 iii.  Div. Udvalg 

 Der er en drø�else af, hvad de enkelte udvalg har ansvaret for, e�er der er ansat en daglig leder. Det er i 
 højere grad udviklingsopgaver og stø�e af daglig leder i den daglige dri� og i mindre grad dri�sopgaverne. 
 Bestyrelsen vurderer, at det kan komme bedre �l udtryk i funk�onsbeskrivelserne, hvordan samarbejdet 
 imellem udvalgene og daglig leder i praksis skal udmøntes. Chris�na opdaterer funk�onsbeskrivelserne på 
 baggrund af drø�elsen. Here�er sendes de ud �l opstalderne. 

 Der er enighed i bestyrelsen om, at vi kan blive bedre �l løbende at drø�e, om der i perioder er behov for 
 flere ressourcer i de enkelte udvalg. 

 Det bliver desuden a�alt, at Chris�na finder den prioriterede liste over udviklingsønsker frem, så den kan 
 blive genbesøgt på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 4.  Opsamlingspunkter fra foregående møder 

 Der er udarbejdet en oversigt over opsamlingspunkter fra �dligere møder. Den bliver gennemgået, og der 
 bliver beslu�et følgende: 

 Forslag �l vedtægtsændring vedrørende referater: 

 Det har �dligere været drø�et, om der skulle laves et forslag �l vedtægtsændring, således at referaterne kan 
 godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde. Der er dog enighed om, at referaterne også fungerer godt 
 som styringsredskab imellem møderne, således at man sikrer opfølgning på de a�alte punkter.  Det bliver 
 derfor beslu�et at lade næstkommende bestyrelse vurdere behovet for en vedtægtsændring vedrørende 
 generalforsamlingen. 

 Udspecificering af �llægsydelser 



 Det bliver a�alt, at Charlo�e kommer med et oplæg �l udspecificering af �llægsydelser, der kan drø�es på 
 næstkommende bestyrelsesmøde. 

 Repara�on af Bob – ny køler 

 Bob er repareret og har fået ny køler. Charlo�e følger op på, om Ove har mulighed for at give Klaus og 
 Katrine et kursus i vedligeholdelse af Bob. 

 Udarbejdelse af dagsordens- og referatskabelon 

 Chris�na udarbejder et udkast, der kan beny�es �l næstkommende bestyrelsesmøde. 

 Indhente priser på: vandvogn, fros�ri vandkopper i udeboksene, lys på dressurbanen, nyt hegn, må�er �l 
 elevfoldene 

 Klaus og Anne-Marie sørger for at indhente priser. Denne informa�on skal bruges i forbindelse med 
 bestyrelsens drø�else af prioriteringer på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 A�lare muligheder for ry�ermærker 

 Anne-Marie drø�er med Malene og kommer med et forslag �l næste bestyrelsesmøde 

 Henvendelse fra opstalder: undersøgelse af om ridehallen kan køres senere på dagen 

 Klaus og Katrine har a�alt, at ridehallen bliver kørt klokken 13 i stedet for klokken 10. De�e punkt betragtes 
 derfor som færdigt. 

 Opdatering af funk�onsbeskrivelser 

 Funk�onsbeskrivelserne er blevet drø�et på de�e møde. Der skal foretages enkelte re�elser på den 
 baggrund, hvore�er de inds�lles �l skri�lig godkendelse ved bestyrelsen. Funk�onsbeskrivelserne udsendes 
 sammen med indkaldelse �l generalforsamlingen. 

 Præsenta�on fra Stævneudvalget af det kommende års stævneplan 

 Chris�na a�aler med Stævneudvalget, at de deltager enten ved næstkommende bestyrelsesmøde eller 
 mødet e�er. 

 Sponsorat at stævnemedlemskab 

 Det er �dligere blevet drø�et, om klubben kan �lbyde gra�s medlemskab �l holdmedlemmer, hvis vores 
 egne ry�ere skal �l holdmesterskaber eller -stævner. Det er blevet undersøgt, og der er nogle omkostninger 
 forbundet med medlemskab (�l distriktet og rideforbundet). Der hersker desuden tvivl om, hvorvidt denne 
 type ”spøgelsesmedlemmer” kan betragtes som snyd i forhold �l lokale�lskuddet. 

 På den baggrund beslu�er bestyrelsen at indføre et stævnemedlemskab, som alle ekvipager kan beny�e 
 �l et enkelt stævne.  Det kræver, at ekvipagen ikke  ellers bruger Rebild Sportsrideklubs faciliteter.  Et 
 stævnemedlemskab koster 50 kr. pr. gang. 

 Tiltag �l energiforbedringer 

 Det er i forbindelse med renoveringen af ry�erstuen blevet drø�et, om man kan lave et vindfang ved 
 toile�erne og ry�erstuen, således at man bedre kan holde på varmen. Det a�ales, at Anne Marie og Klaus 



 skal indhente �lbud på en løsning med et vindfang, som de kan præsentere for bestyrelsen på mødet i 
 marts. I den forbindelse kan vindfanget blive prioriteret ind i listen over udviklingspunkter. 

 Teltbokse eller to ekstra udebokse 

 Muligheden for to ekstra bokse – enten som teltbokse eller faste bokse – er blevet drø�et i bestyrelsen ad 
 flere omgange. Fordelen vil være, at det gør det muligt at tage en syg eller skadet elevhest ind, ligesom det 
 vil være muligt at isolere en enkelt hest, der udviser symptomer på en smitsom sygdom. Endelig vil det give 
 noget fleksibilitet, hvis Klaus står med en �lridningshest eller en hest, der skal i kommission. 

 Bestyrelsen drø�er mulighederne, og det vil formentlig kræve en godkendelse, hvis der skal opsæ�es faste 
 bokse. Derfor beslu�er den kommende bestyrelse, om og hvordan der skal arbejdes videre med denne 
 løsning. 

 Opdatering af ridehusregler 

 Helle og Klaus har udarbejdet et udkast �l opdaterede sikkerhedsregler mv., der skal drø�es på næste 
 bestyrelsesmøde. 

 Undersøge muligheder for leasing: fremadre�et løsning, der kan ersta�e BOB 

 Helle  og  Klaus  undersøger  mulighederne  for  leasing.  Bob  er  e�erhånden  ved  at  være  gammel  og  slidt,  og  vi 
 har allerede brugt rig�g mange penge de seneste år på repara�oner. 

 Mulighederne drø�es på næste bestyrelsesmøde. 

 5.  Generalforsamling 

 Bestyrelsen beslu�er, at generalforsamlingen skal afvikles  onsdag den 22. marts kl. 19. 
 Der a�oldes fællesspisning klokken 18 forud for generalforsamlingen. 

 Chris�na melder dato ud og indsamler punkter �l dagsordenen. Hun sørger desuden for at sende forslag �l 
 dagsorden og funk�onsbeskrivelserne for udvalgene ud, når fristen for indkomne forslag er udløbet. 

 6.  Staldmøde 

 Det bliver a�alt, at der skal a�oldes et staldmøde, hvor den nye opstalderkontrakt gennemgås, og hvor der 
 bliver mulighed for at underskrive den. Staldmødet skal a�oldes inden generalforsamlingen. 

 På mødet a�ales den 15. februar som dato for staldmøde. Der er dog behov for, at bestyrelsen finder en ny 
 dato, da bestyrelsesmødet den 8. februar bliver rykket �l den 15. februar. Staldmødet skal placeres e�er 
 bestyrelsesmødet, da den nye opstalderkontrakt skal godkendes af bestyrelsen, inden staldmødet a�oldes. 

 7.  Næstkommende bestyrelsesmøde 

 Næstkommende bestyrelsesmøde er på de�e mødet planlagt �l den 8. februar 2023. Det er dog blevet 
 fly�et �l den 15. februar e�er mødets a�oldelse. 

 8.  Henvendelse fra medlemmer 

 Mudder på elevfoldene 



 Anne-Marie har fået en henvendelse fra en elevskoleforældre vedrørende elevhestene og mudder på 
 foldene. Bestyrelsen medgiver, at der er meget mudder på foldene, men det er svært at undgå på 
 nuværende �dspunkt på grund af vejret. 

 Bestyrelsen medgiver dog også, at elevhestenes trivsel er vig�g. Derfor vurderer bestyrelsen, at det er 
 førsteprioritet at få søgt nogle penge hjem �l at skabe mudderfri folde og nye og større skure �l 
 elevhestefoldene. 

 Trillebører 

 Der bliver e�erspurgt flere trillebører. Klaus og teamet kigger på, om de nuværende kan repareres og om 
 der skal indkøbes nye, der er mere holdbare. 

 Ro�ebekæmpelse 

 Der er blevet spurgt �l klubbens �ltag i forhold �l bekæmpelse af mus og ro�er. Klubben får besøg af en 
 ro�efænger der kommer hver �rsdag. Der er for øjeblikket ingen større udfordringer med ro�er. 

 9.  Uro i stalden 

 Charlo�e informerer om, at hun har modtaget flere henvendelser fra opstaldere, der har oplevet at komme 
 i stalden både om morgenen og a�enen, hvor der ikke er blevet lukket ”korrekt” af. Det betyder f.eks.: 

 ●  Radioen spiller hele na�en 
 ●  Lågen �l transporteren lukkes ikke 
 ●  Der er o�e lys hele na�en 

 Derudover er der en generel udfordring med løb og råb på staldgangen. Det oplever både opstaldere og 
 bestyrelsen. Bestyrelsen beslu�er derfor, at der skal laves en ”lukke-tjek-liste” som hænges op i stalden, 
 hvor den ikke kan overses. 

 Møde med juniorerne 

 Klaus indkalder �l obligatorisk juniorstaldmøde, hvor der tales om sikkerhedsregler og oprydning. 

 Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal være plads �l alle i stalden, og at vi skal respektere hinanden 
 (både unge og voksne). Stalden skal være et godt, trygt og hyggeligt sted at være. Vi skal dog også have 
 fokus på sikkerhed, og at stalden er hestenes hjem. De skal have ro i deres boks, ligesom der skal være ro 
 omkring ridehallen, når der bliver redet derinde. 

 10.  Eventuelt 

 Nærmeste pårørende 

 Det indføres i opstaldningskontrakten, at der skal anføres et telefonnummer på nærmeste pårørende. 
 På den baggrund laves der en liste, som al�d er �lgængelig, hvis der er behov for det. 

 Indvielse af køkken 

 Der a�oldes et køkken ”åbningsarrangement”. Det kan passende arrangeres sam�dig med fastelavn den 19. 
 februar. Der a�oldes også elevskolecup i rideklubben denne dag. 



 Bestyrelsesmøde i Rebild Sportsrideklub 
 11. januar 2023 

 Til stede: Anne Marie Schmidt, Charlo�e Kjær, Henrie�e Lyngberg, Chris�na Buhl, Me�e Langley, Helle 
 Christensen 

 1) Orientering om henvendelse vedrørende venteliste 

 Charlo�e orienterer om, at hun har fået en henvendelse om ventelisten. Henvendelsen vedrører 
 �ldeling af bokse, og der er s�llet spørgsmålstegn ved, om administra�onen af ventelisten er foregået i 
 overensstemmelse med de vedtagne retningslinjer for de�e. 

 Charlo�e redegør for, hvordan ventelisten er administreret i den �d, hvor hun har været kasserer. 

 Bestyrelsen bakker op om Charlo�es administra�on af ventelisten, og at administra�onen er foretaget i 
 overensstemmelse med de vedtagne principper for de�e. 

 E�er Klaus er blevet ansat, har Charlo�e administreret ventelisten i samarbejde med Klaus. Det ændrer 
 dog ikke på, at administra�onen fortsat er foregået i overensstemmelse med de gældende principper. 

 Det blev drø�et, om der er mulighed for mere åbenhed om, hvem der står på ventelisten. Bestyrelsen 
 er dog enige om, at de enkelte på ventelisten har ret �l at være anonyme. Det blev drø�et, om man kan 
 lave en anonymiseret version af ventelisten. Udfordringen er, at det er svært at administrere pga. 
 princippet om, at opstaldere kommer foran i køen, og medlemmer kommer foran ikke-medlemmer. Der 
 kan derfor ske ændringer i placeringen på ventelisten, hvis en opstalder f.eks. bliver opskrevet �l boks 
 nummer 2. 

 Bestyrelsen oplever også, at reglerne om reserva�on kan give anledning �l forvirring, da en boks ikke 
 nødvendigvis bliver ledig, fordi en opstalder sælger eller fly�er en hest. Det skyldes, at man har ret �l at 
 reservere en boks �l en reserva�onspris i tre måneder. Here�er skal man som opstalder betale fuld pris 
 for boksen. Boksen går dog først �l den næste på ventelisten, når opstalderen har opsagt boksen. 

 Det indgår desuden i den daglige leders ansæ�elseskontrakt, at han som led i sin kompetenceudvikling 
 skal have heste inde i �lridning eller træning. Hestene i hans bokse kan derfor variere, da det indgår 
 som en del af hans funk�on at uddanne både egne og andres heste. Det er således i overensstemmelse 
 med reglerne, når han beny�er de bokse, han har kontrakt på, �l heste i ridning. 

 Endelig er Bestyrelsen af den opfa�else, at opstaldere og medlemmer bør have �llid �l, at 
 administra�onen af ventelisten foregår i overensstemmelse med gældende regler. Hvis der opstår 
 undren, vil bestyrelsen al�d opfordre �l, at man som opstalder tager kontakt �l Charlo�e eller Klaus. 
 Såfremt man står på ventelisten kan man desuden al�d få en orientering om, hvilket nummer man på er 
 på ventelisten på �dspunktet. 

 2) Drø�else af ventelisteregler 

 Der var enighed i bestyrelsen om, at de nuværende ventelisteregler er velfungerende, og at det er en 
 fordel, at man i administra�onen �lgodeser dem, der i forvejen er opstaldere og medlemmer af 
 klubben. 



 Det har �dligere været sædvane, at hesten eller ponyen kan beholde boksen ved salg, således at ny ejer 
 kan overtage den boks, hesten allerede står i. Det er ikke en regel, der har været i brug i den �d, 
 Charlo�e har administreret boksene, men hun kan se, at det �dligere har været �lfældet. 

 Fordelen ved denne praksis er, at man varetager hestenes tarv, så de kan blive i vante omgivelser. Det er 
 endvidere en fordel for sælger, idet det giver mulighed for at �lbyde en boks, hvis en person fra klubben 
 ønsker at købe hesten. Endelig er det en god måde for vores elevry�ere at gå fra elevskole �l 
 opstaldning, hvis de køber en hest eller pony, der allerede står i stalden. 

 Der var enighed i bestyrelsen om, at det er en god praksis, og at man ønsker at fastholde den. Det blev 
 derfor a�alt, at denne praksis bliver indskrevet i retningslinjerne for administra�on af ventelisten. 

 Der blev drø�et andre mulige principper, men der var enighed om, at jo flere principper desto sværere 
 at administrere og mindre gennemskueligt for udenforstående.  Det blev a�alt, at Chris�na sender 
 eksempler på andre rideklubbers ventelisteregler �l inspira�on �l næste drø�else af ventelistereglerne. 

 3) Opsætning af teltstalde 

 Det blev drø�et, om der skal opsæ�es to teltbokse udendørs, som klubben kan råde over dels �l 
 �lridningsheste og dels �l syge elevheste. Anne-Marie nævnte, at det formentlig vil være en økonomisk 
 bedre løsning at investere i to udebokse mere i stedet. 

 Boksene vil desuden kunne anvendes �l syge heste, hvis det bliver nødvendigt at isolere dem. 

 Det blev a�alt, at prisen på opsætning af teltstalde undersøges. 

 4) Generel drø�else om kultur og adfærd i stalden 

 Der er en oplevelse i bestyrelsen af, at der �l �der er u�lfredshed og undren på staldgangen, der aldrig 
 når bestyrelsen. Det er svært at handle på, når bestyrelsen ikke hører om det. 

 Bestyrelsen er enige om, at det går begge veje: Både bestyrelse og ansa�e kan med fordel gøre en 
 større indsats i forhold �l at kommunikere �l opstalderne. Det vil desuden være en fordel med større 
 synlighed i forhold �l bestyrelsens arbejde. 

 Konkret beslu�er bestyrelsen, at dagsorden �l bestyrelsesmøde meldes ud på Facebook forud for 
 bestyrelsesmøderne, at referaterne kommer ud umiddelbart e�er bestyrelsesmøderne, og at de 
 vig�gste drø�elser fra møderne nævnes i opstaldergruppen. 

 Det blev desuden a�alt, at bestyrelsen minder opstalderne om, at der er et punkt, der hedder 
 ”henvendelser fra medlemmerne” på hvert bestyrelsesmøde, hvor de har mulighed for at komme med 
 forslag �l drø�elser. Bestyrelsen minder desuden om, at man al�d er velkommen �l at spørge, hvis der 
 er noget, man undrer sig over. Der kan være nogle overvejelser bag nogle beslutninger, som opstalderne 
 ikke kender �l, og den viden mangler, hvis man blot drager sine egne konklusioner. 

 Endelig er bestyrelsen enige om vig�gheden af, at både opstaldere og bestyrelsen passer rig�g godt på 
 både vores ansa�e og hinanden. Hvis man oplever noget, man er u�lfreds med, skal man derfor gå �l 
 personen i stedet for at snakke om det på staldgangen. Det er vig�gt med et godt staldmiljø for 
 opstalderne, men det er også rig�g vig�gt at huske, at staldmiljøet er vores ansa�es arbejdsmiljø. Vores 
 ansa�e gør en stor indsats for at passe godt på vores heste og vores klub, og for at de bliver ved med at 
 have mo�va�onen �l de�e, skal alle opstaldere gøre en indsats for at de har et godt arbejdsmiljø. 



 Bestyrelsen a�alte, at Chris�na og Charlo�e udarbejder et adfærdskodeks, der indgår i en ny 
 opstalderkontrakt. Når det er på plads, indkaldes der �l staldmøde med orientering og underskri� af ny 
 kontrakt. 

 4) Næste møde 

 Det blev a�alt, at bestyrelsen a�older bestyrelsesmøde igen den 25. januar 2022. På de�e møde 
 drø�es de udeståender, der er blevet skubbet fra de seneste møder. Chris�na laver udkast med 
 opsamlingspunkter fra �dligere møder og sender �l bestyrelsen. 

 Endelig skal bestyrelsen i gang med at planlægge generalforsamlingen. 


