
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 11/11 2019  
Tilstede: Anne-Marie, Pia, Mette, Knud, Malou, Michael  

Fraværende:  

Dagsorden 

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

vigtige datoer 

2. Økonomi/budget  

3. Spejle 

4. Sygefolde  

5. Opdatering på byggeprojekt, Riders First, fartgrænse, arbejdsmiljøstyrelsen og 

vicevært.  

 

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

vigtige datoer  

Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

Vigtige datoer:  

• Næste bestyrelsesmøde: d. 2/12/2019  

• Julearrangement i elevskolen: d. 7/12 2019 

• Julehygge (for bestyrelsen, pensionærer, personale og trænere): d. 15/12 

(Klubben fylder også 98 år).  

 

Ad. 2. Økonomi/budget 

Budgettet blev gennemgået. Indtil videre stemmer indtægter og udgifter overens med 

det som er budgetteret for 2019. Vores økonomi ser super positiv ud.  

• Driftsresultatet er pr. 31.10.2019 på kr. 356.042 mod kr. 65.000 i 2018 på 

samme tidspunkt.  



• Beholdningen er pr. 31.10.2019 på kr. 551.000 mod kr. 210.000 i 2018 på 

samme tidspunkt.  

 
Ad. 3. Spejle  

Vi har fået spejle, hvilket er fantastisk. Dog mangler vi et sidste spejl, til at fuldende 

langsiden. Spejlet mangler pga. en vanddyse der sidder i vejen. Derfor skal der købes 

et sidste spejl. Tilbud er på kr. 8750. ekskl. moms. Dette er blevet godkendt.  

 

Ad. 4. Sygefolde  

Der har været tvivl om, hvorvidt en hest, der af veterinære årsager ikke bør bevæge 

sig ret meget, kan sættes på en fold, der er mindre end hestelovens krav til en folds 

minimumsstørrelse på 800 m2. Når det lægges til grund, at kravet om motion eller fri 

bevægelse på fold kan frigives, hvis veterinære forhold taler for det, er det 

fødevarestyrelsens vurdering, at heste, der af veterinære årsager ikke bør bevæge sig 

ret meget, kan opholde sig selv på meget små folde.  

 

Bestyrelsen har et ønske om at ændre sygefoldene, så det giver etableret korrekte 

sygefolde. Der er beregnet en pris på 6700 kr., som er pr folde af 3,75 x 4 meter med 

gummimåtter og alt inklusiv, så hestene kan stå tørt når de er skadet. På mødet blev 

der drøftet frem og tilbage – hvor skal de ligge? hvor mange folde skal ligges? Osv.   

 

Til at starte med prøver vi at indkøbe måtter til én af vores nuværende sygefolde (5A) 

for at se hvordan de fungerer. Hvis det går efter planen, etablerer vi nye sygefolde når 

vi er sikre på lokationen i forhold til det nye staldbyggeri.  

 

 

 



Ad. 5. Opdatering på diverse  

Ny vicevært – vi har ansat vicevært, som allerede er et kendt ansigt hos os – Jacob. 

Han er ansat til 10 timer om måneden plus/minus. Bestyrelsen samt personalet 

udarbejder løbende en Ad. Hoc opgaveliste – derudover står han klar til akutte 

situationer.  

 

Byggeri – Der er lavet nyt tilbud. Kommunen mener at vi kan få dispensation til at 

renovere.  

Tilbuddet lyder på følgende fra Læssøe-Simonsen:  

Tilbuddet går ud på renovering af staldende som de står nu – men nyt tag, loft, 

interiør osv. som indeholder 45 bokse – dog med forskelle på boksstørrelse. 

Tilbuddet er med 7,5 kvadratmeter bokse til ponyer og 9,2 og 9,4 kvadrater bokse til 

heste. Bestyrelsen ønsker at være så fremtidssikret som muligt og derfor er ønsket 

flere bokse i stalden.  

Med i tilbuddet er opvarmet sadelrum, renovering af WC, nye afløb, groom pladser, 

asfalteret plads til opsætning af container (mødding) og varmt vand til spildetorv osv.   

Alt dette er et stort puslespil som skal gå op med placeringer af de forskellige ting 

osv. AM er i tæt dialog med kommunen. Der skal ligges en fuldstændig plan 1. dec., 

hvor der naturligvis meldes ud. Vi får pengene 1. jan. og har et ønske om at starte 

renovering 1. april. Byggeriet vil tage 3-4 måneder ifølge Læssøe.  

Tilbud alt. inkl.: Ca. 3,8 mio. Dog ikke ”opbevaring” af vores kære heste imens 

renoveringen foregår. Bestyrelsen drøftede en løsning på dette.  

 

Riders First – Vi er kommet i dialog med Michael Juul Jensen fra DRF som er 

proceskonsulent og ansvarlig for Riders First – et nyt system man kan bruge til 

feedback på vores stævner, elevhold osv. En god systematisk måde at få ris/ros på, 

for at blive endnu bedre. Riders First koster 25.000 kr. om året, men der findes et par 

prøvelicenser som Michael gerne vil komme ud og præsentere for os.  



 

Fartgrænse – Der er kommet en fartgrænse på maks. 20 km i timen på grusvejen ud 

fra vejen og op til rideklubben. Vær derfor opmærksom på farten J  

 

Arbejdsmiljøstyrelsen – Vi har fået en grøn smiley med god tilbagemelding fra 

arbejdsmiljøstyrelsen. Der er udarbejdet en liste som hænger på kontoret, som man 

går ind og kigger på hvis nogen er kommet til skade.  
 
 
Generel opfordring – Husk at klubben er vores alle klub, derfor en opsang til alle i 

forhold til generel oprydning af vores stalde og arealer. Ryd op som i selv ønsker at 

modtage det igen. Husk også at fylde hø/wrap OPPE i barerne, så laden ikke bliver 

fyldt med hø/wrap som bliver kørt på møddingen. Det er spild, og husk det er vores 

alle ansvar J  
 


