Holmegårdens Rideklub
Sted og tid: Messenger, 8-dec-2020

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
Deltagere: Povl, Lars, Ulla, Helle, Sille, Rikke, Sarah
Referat: Sarah

1. Valg af dirigent: Ulla
2. Bestyrelsesanliggender: Signe Hagedorn Henningsen er trådt tilbage som formand –
næstformand Lars Mathiasen indsættes som konstitueret formand indtil næste
generalforsamling.
Bestyrelsen vil i den forbindelse takke Signe for hendes mangeårige virke i Holmegårdens
Rideklubs bestyrelse både som formand og som kasserer. Det er blevet til mange hundreder
af frivillige arbejdstimer og sjove aktiviteter gennem årene, så som kæpheste arrangementer,
Hallowwenstævne og fastelavnsstævne. Signe har med sit store engagement og virkelyst sat
et kæmpe aftryk på Holmegårdens rideklub – og Signe vil blive savnet i bestyrelsen.
Helle indtræder som bestyrelsesmedlem.
Suppleant Rikke udtræder af bestyrelsen ved næste næste generalforsamling.
3. Covid-status
Bestyrelsen og ejer har gennemlæst de nye retningslinier fra DRF og er kommet frem til
følgende regler på Holmegårdens matrikel:
Træder i kraft pr. 9.dec.2020:
Ridehallerne lukkes for offentligheden. Al indendørs undervisning aflyses året ud i begge ridehaller.
Det er ikke tilladt at afholde klubrelaterede aktiviteter på Holmegården. Rytterstuen aflåses frem til
3.jan.2021.
Alle heste rides som udgangspunkt udendørs. Særlige sensitive/ vanskeligt håndtérbare heste kan
motioneres i ridehallerne. Det er fortsat tilladt at longere i det lille ridehus. Det lille ridehus kan
reserveres hos Povl mellem 08:00 – 21:30.
Heste med ridekort må komme benytte udendørs baner.
Stalde: ingen ændringer, det er fortsat tilladt at få behandler, dyrlæge, smed mv.
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Link til DRF:
https://www.rideforbund.dk/Information/Nyheder/2020/12%20december/20201208%20%20Opdaterede%20svar%20paa%20jeres%20oftest%20stillede%20spoergsmaal.aspx
Ang. brugen af ridehaller i de 38 kommuner
Da al indendørs idræt skal lukkes ned fra den 9. december frem til den 3. januar i de berørte 38 kommuner (se den fulde liste
nedenfor), betyder det det desværre også, at ridehallerne – på de steder, hvor der er en klub/forening/elevskole tilknyttet - skal
holdes lukkede i perioden, da de fortsat betragtes som værende indendørs idrætsfaciliteter med adgang for offentligheden.
Dansk Ride Forbund er 100% enige med alle jer, der stiller spørgsmålstegn ved den betragtning, og I skal vide, at vi gør, hvad
vi kan, for at få ændret den. I går rakte vi ud til relevante politikere, og i vores henvendelse inkluderede vi bl.a. en detaljeret
beskrivelse af, hvordan ridehaller er konstruerede (inkl. typiske arealer mm.), ligesom vi beskrev, at langt størstedelen hverken
er isolerede eller opvarmede. Derudover italesatte vi hestevelfærden, som vi mener er alvorligt udfordret, når ridehallerne ikke
må benyttes – især i vinterperioden. Vi refererede bl.a. til Lov om hold af heste, og derudover medsendte vi denne skrivelse fra
vores veterinærkonsulent Mette Uldahl, som understøtter vores budskaber.
Vi følger naturligvis op på vores henvendelse, og vi sørger for at melde ud, såfremt vi får hul igennem. I mellemtiden opfordrer vi
fortsat til, at man går i dialog med det lokale politi for at få sparring til, hvordan man skal forholde sig til restriktionerne. I denne
sammenhæng er det muligt at referere til skrivelsen fra veterinærkonsulent Mette Uldahl i relation til sikring af hestevelfærden.
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