
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 6/4 og 17/4.   
Tilstede: Anne-Marie, Mette, Knud, Malou, Michael, Pia 

Fraværende:  

Grundet corona foregik mødet over to gange.  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsordenen, valg af referent, næste mødedato og andre 

vigtige datoer 

2. Økonomi/budget  

3. Vores corona situation  

4. Udendørsbaner  

5. Status på renovering 

6. Nye tiltag  

7. Eventuelt  

 

Ad. 1. Godkendelse af dagsordenen, valg af referent, næste mødedato og andre 

vigtige datoer  

- Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

- Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 11/5.  

- Alt er pt. sat på ”stand-by” af arrangementer, arbejdsdage m.m. grundet 

corona, så ingen ”vigtige” datoer.  

 

Ad. 2. Økonomi/budget 

Taget situationen i betragtning er vores driftsresultat tilfredsstillende – dog dårligere 

end sidste år, men dette skyldes at vi ikke har haft mulighed for at afholde 

påskeridelejr og andre aktiviteter pga. corona.  

Situationen vi står i, påvirker os som sådan ikke omsætningsmæssigt, da meget få har 

bedt om penge tilbage fra ridning i april. Det er vi super glade og taknemmelige for 



J Der mangler dog nogen indtægter i form af ridelejre, stævner osv., som vi håber at 

vi kan indhente i løbet af sommeren, når vi på et tidspunkt må åbne op igen. Vi 

krydser alle sammen for, at vi må afholde vores succesfulde ridelejre og stævner, som 

vi plejer at gøre.   

 

Ad. 3. Vores corona situation  

Vi følger naturligvis stadig alle krav og anbefalinger, der kommer fra myndighederne 

og DRF, når det gælder forsøget på at inddæmme spredningen af Corona virus. 

Roskilde Rideklub har gjort alle de tiltag man kan ifht. den situation vi står i. Alle 

aktiviteter m.m. har pt. været lukket ned, men mandag d. 20/4 vil elevskolen så småt 

åbne op igen, dog i yderst begrænset omfang da det skal foregå udendørs og ude i 

terrænet. Eleverne vil ikke komme i stalden, men møde op udenfor hvor hestene vil 

være sadlet op til dem. Der er sendt info og plan ud til alle elever.  

Der vil fortsat være jævnfordeling af pensionærerne over dagen, med maks. 10 pr. 

staldafsnit. Det er dog vigtigt at skrive, at alle andre forholdsregler stadig er 

gældende selvom der er blevet åbnet en smule mere op.  

 

Ad. 4. Udendørsbaner    

Over påsken er der sket en del med vores smukke udendørsbaner – her især den 

nederste bane. Nederste bane er udvidet med ca. 3-4 meter, hvorpå der også er lagt 

både ridebanesand og flis. Den er stadig lidt dyb på langsiden ud mod foldene, men 

centerudvalget mener at den bliver bedre, når den har fået vand som der arbejdes på. 

Vi er super glade for resultatet, og vi glæder os til at se den helt færdig med det nye 

dressurhegn der er indkøbt. Den øverste bane har fået flis og er derfor også klar til 

sommeren. Tak til centerudvalget og Jacob, som har gjort en enorm indsats.  

 

 

 



Ad. 5. Status på renovering  

Desværre blev vores renoveringsprojekt ikke diskuteret på kommuneudvalgsmødet 

den 1. april, da der pga. corona kun blev afholdt et kort online møde. Kommunen har 

møde igen i start maj, hvor vores renoveringsprojekt er på dagsordnen. Hvis det 

godkendes på mødet, mener vores arkitekt at renoveringen stadig kan nås i 2020 

(Eks. opstart først juni til og med september). Intet er dog fastlagt endnu og vi venter 

derfor bare på, hvad afgørelsen bliver.  

 

Ad. 6. Nye tiltag  

Bestyrelsen arbejder hele tiden på nye tiltag, som kan gøre klubben endnu bedre og 

mere attraktiv for alle. Et nyt 20x40 ridehus er et stort emne, som vi alle ønsker os. 

Det er dog ikke helt billigt at få etableret en helt ny hal, og derfor vil sponsorudvalget 

have et arbejde foran sig med at få søgt forskellige fonde og puljer. Vi tror på, at det 

nok skal lykkes, og derfor undersøger Anne-Marie nærmere hvor den nye hal helt 

præcist kan ligge så vi kan få søgt byggetilladelse, som jo er det første skridt hen mod 

en ny hal.  

 

På mødet blev der besluttet at få etableret helt nye græsfolde, som PODA har lagt en 

plan for. Vi håber at de kan stå klar til sommersæsonen, som er lige rundt om hjørnet 

(1. maj). Nærmere info meldes ud til alle af Anne-Marie, når alt er på plads.  

De nye folde lukker op for en masse nye muligheder og vil udnytte alt vores jord 

meget bedre.  

 

Ad. 7. Eventuelt  

• Stævnet d. 18.- og 19. april er aflyst. I stedet har aktivitetsudvalget arrangeret 

en online bedømmelse med Birgitte Arentoft, som åbner op for tilmelding d. 

18. april og kører 3 uger frem. Det er ikke noget vi tjener så forfærdelig meget 



på som klub, da det ligeså meget er for at kunne holde aktiviteten lidt i gang 

og tilbyde noget til ryttere i hele Danmark under disse særlige tider.  

• Mette Benzon indkøber 3 håndsprit dispensere til staldende.  

• Der arbejdes på at få sponsoreret to nye opstigningsskamler, til hver 

udendørsbane.  

• Alle vores heste har fået taget ormeprøver. Der er ingen stigning fra sidst og 

gennemsnittet er det samme sammenlignet med prøverne fra oktober i 2019.  

 

 


