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1. Forretningsorden for bestyrelsen
Et udvalg har udarbejdet et forslag til en forretningsorden for bestyrelsen. Forslaget
blev fremlagt. Forretningsordenen for bestyrelsen blev godkendt på
bestyrelsesmødet.

2. Vedtægter for klubben
Et udvalg har udarbejdet et forslag til nye vedtægter for klubben. Forslaget blev
fremlagt. Forslaget til nye vedtægter for klubben blev godkendt på bestyrelsesmødet.
Forslaget blev sendt til Dansk Rideforbund, der godkendte forslaget den 1. december
2021.
De nye vedtægter for klubben kommer således til afstemning på generalforsamlingen
2022, og klubbens medlemmer kan se forslaget til nye vedtægter sammen med
dagsordenen for generalforsamlingen når den offentliggøres.

3. Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling torsdag den 20. januar 2022.

4. Størrelse af folde til private opstalderes heste/ponyer
Forslag til ændring af foldstørrelser (for private opstalderes heste/ponyer) blev
fremlagt. Forslaget til ændring af foldstørrelse blev diskuteret på staldmødet den
26/10 2021. Foldene overholder lovens krav om størrelse. Der er foldplads til 38
heste og staldplads til 28 heste. De folde, der ikke er i brug kan plejes. Der vil altid
være en fri fold til en ny opstalder, der således kan anvises foldplads uden det
påvirker andre opstaldere.
Forslaget blev godkendt på bestyrelsesmødet.

5. Halmpiller eller træpiller
Det blev besluttet at når vores beholdning af træpiller er opbrugt, går vi over til at
bruge halmpiller som underlag i boksene.

6. Elevskolen.
Ryttermærker:
Deltagerne på første hold med ryttermærkeundervisning har alle bestået prøven til
ryttermærke 1. Stort tillykke. Undervisningen varetages af Rebecca, og foregår
torsdage 16.30-17.30
DRF foreslår at ryttermærkeundervisning indgår i alle hold. Konceptet er at der er
temauger med fokuspunkter fra de forskellige temaer, ryttermærket dækker (fx. hjelm
og sikkerhed). Mere info om dette når det implementeres.
Ridetimer:
Elever og deres forældre bedes huske på at ridetimen starter med de første 15
minutter i stalden med klargøring af hesten og/eller med teori (det kan bla. være
sikkerhed ved omgang med heste, udstyr, emner fra ryttermærker), og de sidste 45
minutter i hallen/på hesten. Vær også opmærksom på at rideundervisningens ferie
følger ferieplanen for skolerne i Randers Kommune.
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Breddestævne:
Der har været træning til ponygames lørdag den 18/9 og træning til forhindringsbane
lørdag den 2/10 som optakt til breddestævnet, hvor klubben var vært og DRF var
medarrangører. Stævnet blev afholdt lørdag den 30/10. Der var 19 startende
ekvipager til forhindringsbane og 16 til ponygames.
Efterårsferien:
I efterårsferien i uge 42 var der aktiviteter mandag (hovslagfigurer og spring), tirsdag
(voltigering) og torsdag (skovtur).
Elevstævne:
Lørdag den 20/11 var der elevstævne med dressur og spring. Der var 6 startende
ekvipager til LD1, 18 til LD2, 12 til LC1, samt 7 startende ekvipager i spring. Til næste
elevstævne opfordres forældre og andre interesserede til at melde sig som frivillige til
fx. kagebagning og hjælp ved salg af kaffe og kage i rytterstuen.
Sadler:
Sadelmageren har været på besøg. Elevhestenes sadler er tjekket og målt, nogen
heste har byttet sadler så de passer bedre, andre har fået nye (brugte). Vi mangler
fortsat et antal sadler, da vi har fået nye elevheste og nogle af sadlerne ikke passer
optimalt. Der er købt barebackpads, en i ponystørrelse og en i hestestørrelse, der
kan bruges af flere heste.
Elevantal/hold:
Der er 20 hold og 92 elever.
Parter:
Stefan, Tica og Sir Daley har ikke part for tiden. Vinter har heller ikke part, da han er
halt. Som noget nyt er der flere muligheder for part. Ved halvpart rider man lørdag og
søndag samt alle helligdage og udvalgte feriedage (500 kr pr måned), ved kvartpart
A rider man søndag samt nogle helligdage og udvalgte feriedage (300 kr pr måned),
ved kvartpart B rider man lørdag samt nogle helligdage og udvalgte feriedage (300 kr
pr måned.
Ekstra undervisere:
Julie, Nanna og Emma er tilknyttet elevskolen som ekstra undervisere. Julie
underviser hold fast mandage og hver anden tirsdag, Emma underviser hold fast
torsdage, Nanna er vikar ved lejlighed.
Hesteassisteret terapi:
Det er besluttet at lave et pilothold for børn. Kommunen bakker op om det.
Aktiviteter:
Der er planlagt aktiviteter i juleferien mandag den 20/12 og tirsdag den 21/12.
Der påtænkes at lave nytårshop i januar samt fastelavnskvadrille i februar.
Udvalg:
Der blev nedsat et elevskoleudvalg bestående af Kigga, Tom og Rebecca.

7. Ris og ros postkassen
Klubbens medlemmer opfordres til at bruge ris og ros postkassen i rytterstuen.

8. Næste bestyrelsesmøde
Dato for næste bestyrelsesmøde er 10. januar 2022.
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