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Referat RIH bestyrelsesmøde  

d. 14.11.2021 Kl. 9.00-10.30 

 

Til stede:  

Formand Trine Juncher Jørgensen, næstformand Ditte Andersen, sekretær Bettina Aabank, 

kasserer Jan Viegand, bestyrelsesmedlem Heidi Christensen og suppleant Lone Koefoed.  

Dagsordenpunkter: 

1. Godkendelse af seneste referat  

Godkendt 

2. Personale 

Lukket punkt. 

3. Kommende aktiviteter 

Juleoptog: Juleoptoget er næsten på plads – der ligger godkendelse fra politiet vedr. ruten og 

der vil snarest muligt oprettes en liste over fordelingen af rideskoleheste. Lone har lavet et 

opslag på Facebook både i RIH gruppen og i Hundestedgruppen og dette vil ligeledes blive 

bragt i ugeavisen. Alle rideskoleelever opfordres til at gå med i juleoptoget fra plejehjemmet, 

hvis de har mulighed for dette og vi håber at se mange af klubbens medlemmer til dette 

hyggelige arrangement.   

Julestævne: Der har ikke været afholdt møde i stævneudvalget endnu men datoen er fastsat og 

stævnet er lagt op på DRF. Information vedr. stævnet lægges op på hjemmesiden. 

Julearrangement: Det besluttes at udskyde arrangementet til starten af det nye år, da vi i 

forvejen har 2 arrangementer i december.  

4. Udvalg  

a) Aktivitetsudvalget – Intet nyt 

b) Køkkenudvalget – Intet nyt 

c) Stævneudvalget – Intet nyt 

d) Staldudvalget – Intet nyt 

e) Samarbejdsudvalget – Intet nyt 

f) PR udvalget – Intet nyt 

g) Centerudvalget – Intet nyt 
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5. Drøftelse af parter 

Bestyrelsen har besluttet at rideskolehestene fra årsskiftet har fri hver tirsdag. Der ligges til 

grund at en del af rideskolehestene bruges hver dag og nogle i flere timer. Dette mener vi ikke 

er acceptabel hestevelfærd, alle heste har brug for 1 ugentlig fridag. Derudover er der meget 

pres på ridehusene lige præcis denne dag, hvorfor vi mener det giver bedst mening at det er 

tirsdag de har fri. Vi vil så vidt muligt fordele parterne så de kan ride om fredagen i stedet. 

Ditte og Heidi sætter sig sammen og prøver at finde en løsning på dette.  

6. Drøftelse af ridehusbund i det store ridehus  

SRC har afrettet ridehusbunde og rotunde, og sendt et udkast til fakturering til RIH. 

Bestyrelsen mener, at afretning af ridehusbunde hører under almindeligt vedligehold, og 

derfor alene påhviler udlejer jf. paragraf 11.4.1 i lejekontrakten. Fremtidige forbedrings- og 

vedligeholdsopgaver aftales ifl. 11.5 i lejekontrakten på mødet i januar, hvor ansvar og 

fordeling af udgifter aftales forud for opgavernes løsning i det følgende kalenderår. 

7. Eventuelt  

Morgenfordring fremadrettet 

Meta har tilbudt at overtage morgenfodringen fra den 15. november, på frivillig basis hvilket vi 

sætter meget stor pris på. 

Retningslinjer for ridning i ridehusene: Der har været flere henvendelser vedr. manglende 

overholdelse af retningslinjerne. Disse skal opdateres og lægges ud sammen med referatet for 

dette møde og alle opfordres til at læse og følge retningslinjerne for ridning i ridehuset.  

HUR-traktor: Der skal findes en løsning vedr. den gamle HUR-traktor – den bruges ikke og står 

og forfalder, Meta har tilbudt at overtage den, hvilket vi vil overveje da det muligvis vil 

medføre en udgift at få den skrottet.  

Aflyst søndagshold:  Det besluttes at kompensere medlemmerne når aflysning er begrundet i 

fravær af underviser.  

8. Næste møde 

Afholdes den 5. december.  Fra 9.00-11.00  
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