
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 11/5   
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. Renovering 

4. Baner 

5. Staldkontrakt 

6. Arbejdstimer 

7. Personale  

8. Katte 

9. Jubilæum  

10.  Visionsplan  

11.  Corona  

12.  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. 8/6.  

- Aktivitetsdagen d. 21/5 er aflyst på baggrund af DRF’s seneste udmelding. Der 

arbejdes på om det kan afholdes online i stedet.  

- Elevstævnet d. 5/6 er aflyst på baggrund af DRF’s seneste udmelding om, at 

alle stævner er aflyst til og med d. 8/6.  

 



Ad. 2. Økonomi/budget 

Taget situationen i betragtning er vores driftsresultat stadig tilfredsstillende – dog 

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

påskeridelejr, stævner og andre aktiviteter pga. corona.  

Situationen vi står i, påvirker os som sådan ikke omsætningsmæssigt - det er vi super 

glade og taknemmelige for J Dog håber vi, at vi kan indhente lidt ekstra omsætning i 

løbet af sommeren, når vi på et tidspunkt må åbne op for aktiviteterne igen. Vi 

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

stævner, som vi plejer at gøre.   

Indestående pr. dato: 875.000 kr.  

 

Ad. 3. Renovering  

Renoveringen er godkendt – endelig! Og HURRA! Vi har fået det ”fulde projekt”, 

hvilket betyder at alt laves nyt – tag, 40-44 nye bokse, rytterstue, foderrum, groom-

pladser, vaskeplads, sadelrum osv.  

Pengene kommer fra følgende puljer:  

3,3 mio. kr. – facilitetspuljen 2020  

800.000 kr. – facilitetspuljen 2021  

1,1 mio. kr. – driftsbudget 2020  

Samlet set er der sat 5,2 mio. kr. af til det fulde projekt.  

 

Lige nu afventes der svar fra Roskilde Kommune om vi kan få bevilliget de 800.000 

kr. fra næste års pulje i år – hvis dette kan lade sig gøre, vil renoveringen starte i 2020 

– stadig uvist hvornår, men først senere på året.  

På mødet snakkede bestyrelsen i detaljer om genhusning, så der er en plan klar hvis 

renoveringen skal ske i år. Der meldes ud ligeså snart vi ved hvornår renoveringen 

sker.   



Derudover vil der også etableres en ”arbejdsgruppe”, så vi kan få pensionærerne i spil 

i forhold til beslutningerne der skal tages i forbindelse med hele renoveringen. Der 

skal også diskuteres et nyt koncept, når de nye stalde står klar.  

 

Ad. 4. Baner  

Efter banerne har fået vand, er begge baner blevet bedre. Dog er CU’s erfaring fra 

tidligere, at der skal gå 1-2 måneder før banerne er redet ordentlig til efter et nyt 

underlag. Derfor håber vi, at alle har tålmodighed lidt endnu J  

 

Ad. 5. Staldkontrakt 

Staldkontrakten skal opdateres, da den ikke er korrekt som den er lige nu. Mette 

udarbejder et udkast, som efterfølgende bliver godkendt af bestyrelsen. Når den nye 

staldkontrakt er klar, får alle pensionærer mulighed for at skrive under på den nye.  

 

Ad. 6. Arbejdstimer  

Der skal findes en nemmere løsning til registrering af arbejdstimer. Knud kontakter 

klubmodul for at høre om der kan findes en bedre løsning end den vi har nu.  

Derudover blev der talt om arbejdsdag, med fokus på generel oprydning på hele vores 

matrikel. Der arbejdes videre på at finde en måde at gøre det på, således at vi følger 

regeringens anbefalinger. Der meldes ud ligeså snart vi ved mere omkring dato m.m.  

 

Ad. 7. Personale  

To af vores weekendvagter har sagt op – Julie har løbende samtaler, så der kan findes 

to nye.  

 

Ad. 8. Katte  

Vores katte har haft et fantastisk og godt langt staldliv hos os, men nu er tiden inde til 

at tage pæn afsked med dem efter aftale med Jannie og Tine. Derfor skal der søges 



efter to nye katte, så der igen kan fanges mus og holdes rotter væk. Dog vil det først 

ske efter renoveringen er færdig.  

 

Ad. 9. Jubilæum  

Jubilæumsudvalget skal snart sættes op – der skal findes ud af hvad der skal laves, 

hvem skal der deltage osv. inden vores jubilæumsår begynder i 2021. AM melder ud, 

så der snart kan holdes et opstartsmøde. Alle er velkommen, så skriv meget gerne til 

AM hvis du vil deltage og være med til at gøre 2021 et helt fantastisk jubilæumsår J  

 

Ad. 10. Visionsplan  

Bestyrelsen har et ønske om at udarbejde en klar visionsplan for vores klub, som skal 

give et billede af hvordan vi ønsker at fremstå og give andre en opfattelse af hvor vi 

vil hen, og i hvilken retning vi arbejder. Under talentudviklingsforløbet, som vi 

deltog i sidste år, blev der udarbejdet en talentudviklingsstrategi med fokus på 

bestemte indsatsområder til de unge ryttere. Denne strategi skal gøres visionær for 

hele klubben og derfor vil der blive udarbejdet en udbygning på den nuværende, så 

alle kan være synlige i vores strategi. Dette arbejdes der videre på, på næste 

bestyrelsesmøde.  

 

Ad. 11. Corona  

Efter regeringens udmelding d. 10 maj er vi glade for at kunne åbne mere op for 

klubben, end vi hidtil har kunne:  

- Elevskolen er startet op som ”normalt” igen mandag d. 11 maj. Eleverne møder 

op til deres oprindelige ridetid, men må hverken komme i staldene eller 

”hænge ud” hverken før eller efter ridning.  

- Der åbnes op for cafeen – maks. to af gangen, men stadig ingen ophold eller 

aktiviteter i klubhuset.  

- Striglepladserne må benyttes igen.  



Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at alle andre forholdsregler stadig er 

gældende, selvom at der er blevet åbnet en smule mere op. Vi følger løbende DRF’s 

anbefalinger.  

 

Ad. 12. Eventuelt  

- Elevskolen skal have en ny elevskolehest, så der igen kan komme 10 heste i 

stalden når Daisy afleveres til hendes nye ejere d. 30/5.   

- De nye græsfolde er PODA i fuld gang med at gøre flotte, så de kan stå klar til 

d. 18/5, hvor hestene skal på græs. Info og ønsker om græsfold er meldt ud af 

AM på Facebook.  

- Vores online stævne er gået over alt forventning – lige godt 130 videoer er 

sendt ind – tak for den store tilslutning og opbakning. Pt. er der ingen stævner i 

kalenderen for 2020, da det planlagte stævne d. 29. og 30. august er aflyst. 

Aktivitetsudvalget sender dog nye ønsker ind til forbundet, så vi forhåbentlig 

kan få afholdt et stævne eller to i 2020.  

- Vi opfodrer alle til at få ryddet op ved deres boks. Dvs. ingen taburetter, 

redskaber o.lign. på staldgangene. Der må kun stå ens wrap/høspande.  

 


