
10.06.2020 

Bestyrelsesmøde / HER  

Deltagere 

Kristina Tägtström (KT) 

Jakob Gaardsted (JG) 

Niels Facius (NF) 

Tina Høegh Andersen (TH) 

Ole Moeslund Pedersen (OMP) 

Morten Godtfredsen (MG) 

Afbud 

Johnny Lauritsen (JL) 

 

Referent 

Carsten Andersen (CA) 

 

Velkommen 

Ingen kommentarer 

 

Økonomi 

TH fremlagde budgetopfølgning t.o.m. maj. 

Vi har forbedret vareforbrug – hvilket hænger sammen lidt færre opstaldere (der har været udskiftning). 

Til gengæld ser det ikke ud til at der mange opstaldere der skal på sommergræs – hvilket vil styrke, specielt, juli. 

 

På trods af situationen er vi kommet godt igennem. 

 

Likviditet ser ganske fornuftig ud. Vi skal dog være opmærksom på, at vi har fået ét lokaletilskud på forskud. 

TH er fortrøstningsfuld ift likviditet over sommeren. Men vi skal stadig være meget opmærksomme på vores 

omkostninger… 

 

DIF’s pulje er søgt (JG) – vi afventer stadig svar. 

Vi har søgt knapt 300.000 dkr.  

 

Pakke omkring komp. af faste omk. Er forberedt, men endnu ikke søgt. 

TH har forberedt, og sender nu til revisor. Han vil vurdere om der findes grundlag for at søge. Derefter vil TH vende 

retur til Bestyrelsen. 

 

MK har fået ét tilbud på renovering af kloak – vi afventer endnu et. Derefter sendes begge til kommunen, og så håber 

vi på den vej rundt, at få finansieret denne renovering. 

Sidste tilbud skal indhentes fra Gustav Christensen A/S 

OMP redegjorde for søgning af fonde.  

Han og JL har brugt lang tid på dette – nogle er allerede søgt, og flere på vej! 

Det er et tidskrævende arbejde – og OMP foreslog om vi havde én i vores netværk der kunne hjælpe med dette stykke 

arbejde. Det er en overvejelse værd, selv om vedkommende skal betales. 

NF har måske en person der kan bruges til denne opgave – hun kontakter OMP, som vurderer det videre forløb. 

 

 

Dagsorden 

1. Velkommen 

2. Økonomi 

3. Kort status fra Den Daglige Ledelse 

4. Herning Elite 

5. Evt. 

 



 

JT har indsendt en liste med ting 

 

Prioriteret liste over ting der skal renoveres ift. vores problemer med vand: 

1. Afløb i overgang på mellembygning (vand i ponystalden)   

2. 2 Afløb omkring laden 

3. Dræn ved indgang stor hal 

4. Tag over skridtbånd 

5. Kloak arbejde ved gårdsplads (udenfor stævnestald 

 

Ovenstående liste præsenteres for kommunen, inkl. tilbud – sammen med pris for kloak. 

NF har denne opgave. 

 

Privat sponsorat af elevpony/hest 

 

Kan man som privat person (eller firma) sponsorere en pony/hest til rideskolen, mod at en navngivet elev får halvpart, 

men at rideskolen derudover har råde- og ejendomsret over ponyen/hesten 

Dette er godkendt 

 

Arbejdsdag på rideskolen 

 

Kristina kigger på en dato til august og melder ud snarest – OGSÅ vedr. opgaver 

 

Nyt fra den daglige Ledelse 

KT orienterede om ridelejr for elevskolen den 28/29 juni. Herefter skal elevhestene på sommerfold. 

 

Vi søger nyt staldpersonale – Malou og Lærke stopper til sommer. 

 

Efter sommerferien bliver der travlt med stævner. 

Det er afgørende at vi bliver dygtigere til at skaffe hjælpere, således vi alle (forældre, elever, opstaldere) byder ind – 

KT og CA har denne opgave. 

 

KT har møde med en person i næste uge ang. åbning af kiosk én gang om ugen – vi glæder os til at høre mere. 

 

 

På talen omkring stand af udendørs springbane. Kristina har sendt et tilbud på ny bund på denne til JG – Han arbejder 

videre på at søge en fond til dette formål. 

 

Herning Elite 

 

Orientering ved JG. 

Herning Rideklub har været dialog med Herning Elite omkring den fremtidig struktur og udvikling af hele elite- og 

talentprogrammet på ridelinjen under Herning Elite. 

  

Dette har medført, at der fra det kommende skoleår bliver gennemført en større opdatering af forløbet på ridelinjen 

primært med fokus på den fysiske træning og test – samt på trænersiden. Det er et ambitiøst projekt, som Herning 



Elite følger meget tæt, og gerne vil bruge principperne fra på tværs af de øvrige idrætter. Derfor har Herning Elite også 

valgt, at der afsættes betragtelige ekstra midler til at udvikle og teste programløfte i skoleåret 2020/ 2021. 

  

Den konkrete udmelding til elever og forældre sker inden sommerferien. 
 

Evt. 

TH – vedr. Facebook grupper. 

Der oprettes en ny FB gruppe som kan være generel info – denne bliver TH administrator på. 

Derefter bliver KT administrator på opstalder gruppen, og Winnie på stald gruppen. 

 

Næste bestyrelsesmøde tilstræbes i uge 32-33 


