
Referat af bestyrelsesmøde i Roskilde Rideklub d. 12/8 2019  
Tilstede: Anne-Marie, Pia, Mette, Knud, Malou  

Dagsorden 

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

vigtige datoer  

2. Økonomi/budget  

3. Arbejdsmiljøstyrelsen  

4. Renovering projekt 2020 

5. Ny hal 

6. Personale   

7. Stævneevaluering samt forberedelse til næste stævne 

8. Dufour arrangement  

9. Elevskole/evaluering 

10. Centerudvalg 

     11. Jubilæum 100 år  

     12. Eventuelt  

     

Ad. 1.  

Dagsordenen blev godkendt og Malou valgt som referent.  

Næste bestyrelsesmøde: mandag d. 9/9 2019 

Næste stævne: d. 24/8-25/8 2019 

Dufourarrangement: d. 16/9 2019 

 

Ad. 2. Økonomi 

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

det som er budgetteret for 2019.  



• Driftsresultatet er pr. 31.07.2019 på kr. 275.620 mod kr. 127.226 i 2018 på 

samme tidspunkt.  
• Beholdningen er pr. 31.07.2019 på kr. 489.697 mod kr. 216.813 i 2018 på 

samme tidspunkt.  
 
Ad. 3. Arbejdsmiljøstyrelsen  

Vi har fået to påbud; møddingen samt det psykiske arbejdsmiljø. AM har lavet skriv 
på Facebook samt informationstavlen i midtergangen. Man skal kunne svare på dette 
hvis arbejdstilsynet kommer:  
 
”Roskilde Rideklub har fået skridsikre metal brædder som anvendes på møddingen når denne 
fyldes. Personalet er instrueret i at jævne møddingen bedst muligt for at stabilisere underlaget når 
udkørsel af møg foretages. Samtidig skal trillebøren ikke fyldes mere end til kanten. Muligheden for 
elektroniske trillebøre er undersøgt men klubben har ikke mulighed for at anskaffe disse indenfor de 
økonomiske rammer der er pt i klubben. Bredden på stalddørene tillader ikke passage med disse. 
Roskilde Rideklub er i dialog med Kommunen og har fået en bevilling til renovering af stald og 
møddings areal. Vi håber at påbegynde dette i juni 2020, hvor møddingen nedlægges og erstattes af 
et mere moderne møddings løsning. Vi har set på rutinerne hos vores nabo rideklubber og ser 
sammenlignelige rutiner som vores. Vi ønsker at tilbyde vores personale et sikkert arbejdsmiljø og 
gør løbende tiltag for at forbedre når vi kan”.  
 
Og:  
 
”Roskilde Rideklub har gennem DIF en forsikring som dækker akut behov for psykisk krisehjælp. Vi 
er dækket altid. Forsikringen giver også mulighed for op til 10 timers efterfølgende krisehjælp. 
Personale, trænere, bestyrelse samt pensionærer er informeret om hvor informationen kan findes i 
Rideklubben samt personalet har gennemlæst og bekræftet at informationen er forstået. Instruksen 
er vedhæftet her. Vi taler meget om sikkerheden samt det ansvar der er når heste håndteres samt 
bruges i undervisningen. Alt vores personel er meget heste kyndige”. 
 
Ad. 4. Renovering af stald 2020  

Vi har fået tildelt de 3,6 mio. Disse penge ligger i 2020 kommunalbudgettet – dvs. de 

først bliver frigivet i juni 2020. Vi arbejder på at kunne få dem frigivet tidligere (forår 

2020), så renoveringen kan ske når det gode vejr begynder.  

Der skal tydeliggøres hvad vi vil have for disse penge og ønsket er at vi naturligvis 



selv kan vælge hvilke entreprenører osv. der skal bruges. Ønsket er ny stald (meget 

gerne 10 ekstra bokse), sadelrum og vandspildetov.  

 

Ad. 5. Ny hal  

I samarbejde med sponsorudvalget arbejdes der mod finansiering af en ny ridehal 

dette er ét af vores store ønsker. Der arbejdes på lister omkring hvad vi vil have, 

hvilke fonde osv. Vi har ikke mulighed for at låne penge i banken, så der skal 

arbejdes på fonde, sponsorater, kreative ideer mm. ;-) Sponsor udvalg, Pia og AM 

arbejder videre på projektet.  

 

Ad. 6. Personale  

Pt. søges der to weekendvagter, da Ida B. er stoppet. Den ene kommer på en 

prøvevagt med Tine søndag. Dvs. der i alt bliver tre weekendvagter, som kommer til 

at skifte om weekenderne. Mette B. forsøger at sætte noget op med parterne omkring 

mugning af privatheste i weekenderne. Dette er en forsøgsordning, som vil blive 

evalueret hvis det bliver til noget.  

 

Evaluering af sommeren: vi havde forberedt os i god tid med hensyn til planer, 

ferieafløsere osv. Dog har vi haft udfordringer med weekendvagterne og 

aftenfodringerne når der ikke er ridelejre, hvilket er en stressende faktor for 

personaleudvalget. Bestyrelsen blev enige om at vi fortsat kommer til at udbyde det 

vi gør nu (sætter skemaer op man kan skrive sig på), dog skal personalet have 

ansvaret for at alle aftenvagterne er dækket som skal tjekkes hver mandag.  

Weekendvagterne løses forhåbentlig med de tre weekendvagter vi får.   

 

Ad. 7. Stævneevaluering samt forberedelse til næste stævne  

Evaluering på juni stævne:  

Dejlig stævneweekend, med over 100 starter begge dage. Glade gæster, positive 



kommentarer, god feedback og god stemning. Stor ros til alle hjælpere – guld værd i 

sådan en travl weekend. P-vagter er især et hit.  

Et ønske fra aktivitetsudvalget er at arealerne og banerne er gjort parat inden fredag 

før stævnet, så det kun er småting som skal klares.  

 

Forberedelse til august stævne:  

• Slå græs: Michael  

• Lyd: Sørger AM for.  

• Hestepære på parkering: Julie  

• Baner: Centerudvalget ønsker hjælp med klargøring til baner. Pia har skrevet 

ud på Facebook omkring dage og tidspunkt.  

 

Ad. 8. Dufour arrangement   

Dufour holder sin næste Dufour Club Night #12 hos os – overgangen fra pony til hest 

og hvordan Dufour træner unghesten. Husk at køb billet – alt info kan finde på 

Facebook begivenheden. Det bliver et stort arrangement med 150 gæster og derfor 

skal alt spille lige fra parkering, ridehus, stole/borde, blomster, stande, cafe osv. Hvis 

man har gode ideer til konkurrencer og evt. stande kontakt endelig Katja eller Malou. 

Og så husk at sætte kryds i kalenderen d. 16. september J AM forsøger at skaffe lyd 

og evt. tribune til publikum.  

 

Ad. 9. Elevskoleevaluering  

Der er lavet om i holdene, så elevskolen nu kører med 4 hold af 45 minutters 

varighed i stedet for 3 hold af 60 minutters varighed om søndagen – dette fungerer 

fint.  

Pt. er der 9 heste i elevstalden, da vi mistede Lyrik tragisk vis i sommerferien. Et 

ønske er en hest nr. 10, så belægningen er fuld. Bestyrelsen støtter op og giver penge 



til den sidste hest så stalden bliver fuld. Lige nu er der 94 elever i elevskolen og 33 

aktive på vores venteliste samt 11 passive. FLOT J  

Elevskolen mangler en træner, da Caroline går på barsel. Ellers består trænerteamet 

af Cathrine, Freja, Ida og Dorthea, og Marie som hjælpetræner.   

 

Ad. 10. Centerudvalg  

Generel drøftelse af centerudvalgets baner.  
Bestyrelsen ønsker at prioritere spejle til vintersæsonen og derfor er der blevet 

indhentet tilbud af Pia. Det blev besluttet at flytte vores nuværende to spejle ud på 

langsiderne og få helt nyt langt spejl på kortsiden ved A. Pris: 66.2000 kr. inkl. moms 

og montering.  

Næste år bliver der prioriteret udendørsbaner. Ridehuset skal dog have en omgang 

flis og ridebanesand inden vintersæsonen begynder.  

 

Ad. 11. Jubilæum 100 år 2021  

Hubertuskæden fylder 20 år i 2020. Mogens L. Jensen ønsker at hans skriv kommer 

ind i vores jubilæumsskriv, hvilket vi selvfølgelig imødekommer.  

Bestyrelsen har et ønske om et jubilæumsudvalg, som kan forberede et brag af et 

arrangement i 2021 (invitationer til borgmester, drf, fest, aktiviteter osv.).  

AM arbejder på et skriv, som bliver sendt ud hvor man kan melde sig til i udvalget.  

 

Ad. 12. Eventuelt  

Bestyrelsen drøftede fastholdesen af ”eliten”. Vi mister ryttere, som vil noget mere 

end bare ”hyggeridning”. Løsningen på meget er en ny hal, så vi får helt nye 

muligheder med undervisning osv.  

 

Foderrum: der skal blive indkøbt nye reoler, så alle får lige plads. Der bliver 

indhentet tilbud.  



 


