Rideklubben Hundested, Torupvejen 19, 3390 Hundested. Mailadresse: info@rideklubbenhundested.dk
CVR nr. 32963021. Bank Nordea reg.nr. 2580 kontonr. 6887 991 756

Referat RIH bestyrelsesmøde
d. 30.1.2022 Kl. 9.00-11.00

Til stede:
Formand Trine Juncher Jørgensen, næstformand Ditte Andersen, sekretær Bettina Aabank,
kasserer Jan Viegand, bestyrelsesmedlem Heidi Christensen og suppleant Lone Koefoed.
Dagsordenpunkter:
1. Kommende aktiviteter
Der afholdes fastelavnsstævne med ringridning den 27. februar 2022 fra kl. 14, der er fortsat
gang i planlægning af dette. Det er muligt at melde sig til 2 træningsdage, så man kan afprøve
ringridning inden selve stævnet, dette afholdes fredag den 11. og fredag den 19. februar og
der er lagt informationer om dette på Facebook. Trine hjælper med fordeling af rideskoleheste
til fastelavnsstævnet. Der vil være ringridning først og tøndeslagning bagefter, hvor det også er
muligt at være med uden hest/pony. Meny spørges om de vil sponsorere fastelavnstønder til
stævnet.
Junko Oxenløwe vil gerne arrangere et kæpheste-stævne og stå for planlægning af dette, Lone
taler med Junko om dette.
Der arbejdes videre med planlægning af rideskolestævne som vi forventer vil blive afholdt i
slutningen af marts.
Vi har talt om ridelejr og at vi skal have fastsat datoer, vi taler om at det igen kan blive i uge 27
og 30. Trine og Jan vil gerne hjælpe til med planlægning, men vi skal have fundet en
tovholder/ansvarlig for ridelejren. Underviserne skal ligeledes inddrages.
2. Personale, arbejdsopgaver mv. opfølgning
Lukket punkt.
3. Gennemgang af økonomi/budget
Lukket punkt.
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4. Drøftelse af undervisning
Efter uge 7 kommer June og underviser om mandagen inden Majas undervisning starter. Det
kan være en udfordring for nogle ryttere at det ligger lidt tidligt på eftermiddagen idet de lidt
større piger først har fri 15-15.30 men vi håber det kan lykkedes alligevel. Vi kigger fortsat ind i
andre/flere muligheder for undervisning.
5. Drøftelse af tjanser
Det skal skrives ud at vi mangler tjanser og at det kræver forældreopbakning at have tjanser.
Ditte vil gerne lave et opslag vedr. dette. Vi mangler at få dækket tjanser tirsdag og torsdag.
6. Drøftelse af Zar
Vi har i bestyrelsen flere gange drøftet om Zar bør sælges da han ikke bliver brugt ret meget i
rideskolen. Han er en ung urutineret hest med masser af energi og er derfor svær at håndtere
for rideskoleeleverne. Det vil give mening at han sælges og at vi derefter indkøber en stor
pony/lille hest i stedet, som er mere rutineret og dermed nemmere at håndtere for alle.
Underviserne oplyser at de er enige i at Zar bør sælges og bestyrelsen har derfor truffet
beslutning om at gå videre med salg af Zar og vi vil kigge efter en erstatning for ham.
7. Udvalg
Udsat til næste møde
8. Eventuelt
Sindy er i gang med genoptræning, hun har 2 parter der skridter hende p.t. og det går rigtig
fint. Admiral har rytter på nu og han ser ud til at fungere godt. Han køres stille og roligt ind i
undervisningen igen.
9. Næste møde
Søndag den 20. februar fra kl. 9-11

