
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 16/3/2020  
Tilstede: Anne-Marie, Mette, Knud, Malou, Michael, Pia 

Fraværende:  

OBS. Mødet foregik online pga. corona situationen.  

Dagsorden 

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

vigtige datoer 

2. Konstituering af bestyrelsen  

3. Økonomi/budget  

4. Corona – tiltag i klubben på nuværende tidspunkt og hvis perioden er længere 

end de 14 dage 

5. Folde og sygefolde  

6. Eventuelt  

 

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

vigtige datoer  

- Formand Anne-Marie bød velkommen til den ”nye” bestyrelse for 2020. Vi 

glæder os til et nyt fantastisk år i Roskilde Rideklub.  

- Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

- Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 6/4.  

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

 

Ad. 2. Konstituering af bestyrelsen  

Den nye bestyrelse blev valgt på generelforsamlingen d. 26 februar 2020.   

Alle fortsætter fra 2019 og sammensætningen af bestyrelsen ser derfor således ud:  

Formand – Anne-Marie Ørkild  

Kasserer – Knud Musaeus  



Elev- og juniorudvalgsformand – Mette Benzon 

Centerudvalgsformand – Pia Kielstrup 

Aktivitetsudvalgsformand – Malou Skovgaard  

Staldudvalgsformand – Michael Rahr  

  

Næstformand for en 1-årig periode: Michael Rahr fortsætter  

 

Ad. 3. Økonomi/budget 

Knud fremlagde budgettet indtil nu. Indtægter og udgifter stemmer overens.  

• Driftsresultatet er pr. 29.02.2020 på kr. 250.760 mod kr. 166.764 i 2019.  
• Beholdningen er pr. 29.02.2020 på kr. 809.142 mod kr. 416.578 i 2019.    

 

Ad. 4. Corona – tiltag i klubben på nuværende tidspunkt og hvis perioden er 

længere end de 14 dage 

Vi bakker naturligvis op om de krav og anbefalinger, der kommer fra 

myndighederne, når det gælder forsøget på at inddæmme spredningen af 

Coronavirus. Roskilde Rideklub har gjort alle de tiltag man kan ifht. den situation vi 

står i. Alle aktiviteter mm. er pt. lukket ned.  

 

Alle er ansvarlige for at informere parter osv., så vi så vidt mulig kan undgå en evt. 

smittefare. Vi forventer at alle følger tiltagene, som er lagt ud på vores hjemmeside 

og sociale medier. Der er ansat rengøring til toiletter og rytterstue det næste stykke 

tid.  

 

Elevskolens heste passes af parterne de næste 14 dage og efterfølgende tages der en 

beslutning om hvad der skal ske. På mødet blev der snakket om forskellige 

muligheder; ridning udenfor, hjælpetrænere til at sadle op og af, mindre hold osv.  



Hvis ikke noget ændrer sig, genoptages holdene efter de 14 dage med forbehold. 

Det er dog svært at melde noget ud, når man ikke ved hvordan situationen ser ud om 

2 uger. Bestyrelsen er komfortable og ser på situationen. Der sørges for at holde alle 

opdateret.  

 

Ad. 5. Folde og sygefolde   

Der blev snakket om etablering af flere enefolde, som er et stort ønske for mange.  

PODA hegn kommer og giver en designplan samt tilbud torsdag d. 19/3.  

 

Sygefolde er der lagt plan for og igangsættes snarest.  

 

Ad. 6. Eventuelt  

• Som fremlagt på generelforsamlingen skal alt betaling foregå over klubmodul 

pr. 1 maj 2020. Knud arbejder på et udkast, som sendes ud til alle.  

• Nederste bane skal ordnes – banen skal graves ud, bunden skal ordnes og der 

skal indkøbes nyt hegn. Arbejdet begynder hurtigst muligt.  

• Anne-Marie arbejder på en byggetilladelse til et evt. nyt ridehus, som vi jo så 

brændende ønsker.  

• Der kommer ny pensionær pr. 1/4. En skøn hingst på 25 år J Velkommen til. 

Dette betyder også at alle bokse er lejet ud.  

• Ormeprøver er bestilt til d. 1/4. 

 


