
Bestyrelsesmøde 20. januar 2014

1. Regnskab for 2013
Det står nu klart, at vi ender 2013 med et positivt resultat. Regnskabet vil blive 
fremlagt og gennemgået til generalforsamlingen.

2. Generalforsamling - fredag den 14. februar 2014, kl. 17.00.
Generalforsamlingen afholdes inden medlemsmødet samme dag. Klubben vil 
byde på et glas rødvin, sodavand og pizza ved 19-tiden.

Valg/genvalg:
- Pauli og Marie modtager ikke genvalg.
- Tina og Maibritt vil gerne fortsætte i bestyrelsen.
- Julia, Jesper og Birthe er ikke på valg.
Medlemmer, der er interesseret i at deltage i bestyrelsesarbejdet, opfordres til 
at henvende sig til en fra bestyrelsen.

3. Mesterskaber på HER

Der var indkommet et forslag til nye championats- og klubmesterskabs regler 
fra den nye championats bestyrer som bestyrelsen diskuterede. Processen for 
godkendelse af reglerne diskuteredes. Championats- og Junior- udvalget 
administrerer henholdsvis championats og klubmesterskabs titlerne og har som 
sådan retten til at fastlægge reglerne, i det bestyrelsen dog skal høres ved 
ændringer.

Formålet med ændringen i championatsreglerne er at anerkende ryttere der 
repræsentere klubben ved at ride svære klasser til gode procenter uden 
nødvendigvis at blive placeret. De foreslåede ændringer til championatstitlerne 
accepteredes med enkelte præciseringer. Pointoptjening rettes med 
tilbagevirkende kraft til 01.01. Reglerne fremlægges på hjemmesiden og på 
medlemsmødet

Forslaget vedr. klubmesterskaber gik på at mesterskabet igen afvikles over 
ALLE de interne stævner i løbet af mesterskabsåret, point optjenes efter 
championats reglerne
De foreslåede ændringer til klubmesterskabs titlen videresendes til 
juniorudvalget med anbefaling, dog foreslår bestyrelsen at julestævnet tæller 
dobbelt.

4. Stalden
- Der er bestilt nye bunde til alle ridehallerne. De bliver lavet i næste uge. Det

er vigtigt med gode bunde, så vi kan fortsætte med at få de store 
springstævner, da bunden er blevet for hård.

- Boksstalden er nu lukket ned. Der er i de andre stalde 16 tomme bokse ud 
af 67 bokse.

- Klubben har ansøgt Herning Kommune om tilskud til nyt bedre og billigere 
lys. Vi havde søgt om 100.000 kr., der er blevet bevilliget 61.000 kr. 

5. Alternativ til eksisterende dressurundervisning



Klubben har fået kontakt med berider Allan Skov. Der arbejdes på et 
weekendkursus. Derudover er der indgået aftale med Stine Lyngsø om 
weekendkursus i første weekend i marts. 

6. Orientering
Landsskuet: Der bliver i år lavet en ordentlig ridebane, så hestedelen igen kan 
blive interessant.

Herning Elite: Foreningen Herning Elite er nedlagt, idet for mange af pengene til 
talentudvikling gik til administration. Puljen til talenterne findes dog stadig, men
vil fremover blive administreret af kommunen.  Skoleprojektet kører videre som 
”talentklasser”, så også f.eks. musiske talenter kan gå i klasserne. 

/Birthe Jespersen.


