
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 15/6   
Tilstede: Anne-Marie, Mette, Knud, Malou, Michael, Pia 

Fraværende:   

Dagsorden 

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

vigtige datoer 

2. Økonomi/budget  

3. Stævner 

4. Renovering og arbejdsdage  

5. Staldkontrakt  

6. 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. 10 august (”byggemøder” ved behov)  

- Orienteringsridt d. 21/6  

- Ridelejre (uge 27, 28 og 32)  

- Sommerferie i elevskolen: d. 29. juni til og med d. 9. august   

 

Ad. 2. Økonomi/budget  

Driftsresultat 2020: kr. 317.304 mod kr. 339.385 i 2019.  

Indestående i Danske Bank pr. 31/5 2020: kr. 877.962 mod kr. 545.541 i 2019.  

I regnskabet for maj er udgiften for PODA og den nye elevhest, Mimi, ikke med.  

Lige nu med de nye betalinger, og betalingen til PODA samt Mimi, har vi pr. dags 

dato stående kr. 857.000, hvilket er meget tilfredsstillende.  

 



Ad. 3. Stævner  

Aktivitetsudvalget har under corona haft svært ved at planlægge stævner og andre 

arrangementer pga. de restrektioner der har været. Dog har aktivitetsudvalget 

alligevel formået at holde aktiviteten i gang med b.la. online dressur bedømmelse og 

orienteringsridt m. skattejagt. Det sidstnævnte er gået over alt forventning – 500 

starter er tilmeldt fra hele landet – med hest, kæphest eller vogn. Vi er meget glade 

for den store opbakning og vi ser frem til en skøn dag d. 21/6 #sammenhverforsig.  

Til info har aktivitetsudvalget besluttet at der ikke afholdes nogen ”store” 

klubstævner i år pga. renoveringen som er lige rundt om hjørnet. Af den grund er der 

andre ting, som må prioriteres først. Dog er der blevet snakket om et par enkelte 

aftenstævner, som udvalget arbejder på. Vi ser frem til 2021, hvor vi igen skal holde 

stævner – og måske endda flere end vi plejer.  

 

Ad. 4. Renoveringsprojekt og arbejdsdage  

Status på renovering:  

Anne-Marie fremlagde status på renoveringen som starter d. 1. sep. Hun har haft 

møde med kommunen, og vi er derfor kommet et skridt tættere på layoutet af vores 

nye stalde. Vi har ikke den endelige tegning endnu, men ligeså snart vi får den, deles 

den selvfølgelig med alle pensionærer.  

Bestyrelsen er i fuld gang med at finde den bedste løsning til genhusning af vores 

heste – de teltstalde som skal stå på løsdriften er på plads, og derfor mangler vi kun at 

få styr på laden, til de heste som skal stå derinde (laden skal ryddes og der skal støbes 

gulv, så der kan komme bokse op).  

 

Arbejdsdage d. 20. og 21. juni:  

Tak til alle som har meldt ind til arbejdsdagen.  

• Der er lavet en arbejdsplan for hele weekenden.  



• Fokus er oprydning, - og at få tømt springrummet samt laden så der kan være 

klar til renoveringen.  

• Bestyrelsen fordeler alle arbejdsopgaver, og tager selvfølgelig hensyn til alle. 

• Der serveres morgenmad og frokost begge dage på klubbens regning.   

• Pia melder ud for brug af baner begge dage.  

 

Ad. 5. Staldkontrakt  

Mette har opdateret vores staldkontrakt. Bestyrelsen læser den igennem, hvor den 

efterfølgende deles med pensionærerne, som skal skrive under på den nye med 

rettelser.   

 

Ad. 6. Eventuelt  

• Harven er lavet og virker igen.  

• Julie harver begge udendørsbaner samt ridehuset hver dag. Springbanen harves 

1 x om ugen. Vi opfordrer alle til at fjerne lorte på alle baner – INKL. 

springbanen og parkeringspladsen  

• Jacob er gået i gang med at grave vand til alle de nye græsfolde.  

• NYT: Sæson 20/21 – ”Leje” af Tjørnegårdshallen hver lørdag, fra kl. 08.00-

09.00. Tanken er at få lavet et hold hvor fokus skal være motion, og få lavet 

nogen aktiviteter sammen hvor alle er velkommen. Mere info følger.  

 


