
Referat af : 
 
Møde mellem HGS og Marlene og Jesper d. 4/9  2019 
 
Tilstede: Jesper, Malene, Susanne Holst, Ann Cecilie Larsen, Helle Slotman og Elisabeth 
Willemeoes. 
Referent : Elisabeth Willemoes 
 
Da mødet ikke havde nogen decideret dagsorden, refereres det som det skred frem. 
 
Susanne redegør for årsagen til mødet og bestyrelsens ønske om resultatet af mødet jvf. brev til 
Jesper og Marlene om bestyrelsens trængsler, bilag 1. 
 
Jesper må forlade mødet pga. andre gøremål. 
 
Vedr. Rengøring af toiletter: Marlene rengør toiletterne hver fredag morgen også op til stævner. 
 
AC påpeger at bestyrelsen bruger tiden på det forkerte, fordi den skal bruge så meget tid på det 
rent praktiske særlig på det sidste hvor den frivillige hjælp er svær at få. Bestyrelsen kunne bruges 
bedre til at få sponsorater og skabe et bedre økonomisk grundlag for klubben hvis den havde tid. 
 
Susanne påpeger at vi bliver nervøse hvis ikke der er taget handling på det praktiske i tide op til 
stævner. 
 
Marlene er ikke sikker på at klubben har så stor betydning og at det måske er et stort arbejde som 
ikke vægtes og at det måske også er derfor at det er svært at forpligtige de frivillige. Overvejer en 
spørgeskema undersøgelse. 
 
Det diskuteres om folk er ligeglade og hvorvidt klubben er vigtig for Duemosegård/Heslegård som 
trækplaster for nye pensionærer. 
 
AC: Hvad får vi for pengene (den årlige husleje)? Marlene: Fri afbenyttelse af stedet til at afholde 
stævner. Frihed til at hænge sponsorer op i ride husene. Vedligehold tilstræbes op til stævner.  De 
tænker meget over at der skal være pænt til stævnerne. 
 
Helle påpeger ordlyden i kontrakten omkring baner og den forventning det skaber – at både baner 
og faciliteter er i orden fra udlejers side. 
 
AC vil gerne have en afklaring på hvad Marlene står for, og hvornår vi kan regne med at det er 
gjort (så der ikke sker ”clash” mellem f.eks. græsslåning og folk der skal ride bane) 
 
Marlene. Vi kan sagtens skovle hovslag fredag morgen. Susanne: Er der ikke noget der kan gøres 
løbende? Helle: det har været forsøgt, men der er løbende nogen der skal bruge ridehusene så det 
ikke kan komme til at passe ind i Jespers arbejdsplaner. 
AC efterlyser et bedre samarbejde, Vi vil gerne klubben, men vi må have bedre kommunikation. 



 
Helle: Vi må have kommunikation inden stævner om hvad der skal prioriteres. 
 
Marlene føler ikke, at vi ser at de faktisk gør meget, at de f.eks slår græs lige inden stævner, så 
stedet tager sig pænest muligt ud. Og at de tænker meget over hvad de skal gøre for at det bliver 
bedst muligt. 
 
Helle: Vi tænker nok at Marlene slår græs for stedets skyld i al almindelighed. 
 
AC: Banerne er langt vigtigere end græsset og toiletternes rengøring er vigtigere end kage til 
cafeen, selvom det også er kærkomment. Hvis der er fast personale der kunne tage 
stævneweekenderne ville det måske frigøre de piger der arbejder i weekenden til at være stævne 
frivillige? Marlene: det kan desværre ikke lade sig gøre. 
 
AC: Landsstævnet? 
 
Marlene: Vi satser på at ordne mere hovslag, og trække hjørnerne ordentlig ud. Toiletter og cafeen 
gøres rent fredag morgen. 
 
Susanne er ked af rengørings standarden og at håndklæderne ikke skiftes ofte nok. 
 
AC: kan vi give håndslag på at tingene ikke sker i sidste øjeblik? 
 
Susanne: Vi tager barrierer og tribune. 
 
AC: der skal nok vandes mere op til stævnet, så det holder. Forslår investering i opgradering af 
udebanen og så holde hal A lukket om sommeren. 
 
Der diskuteres regnvandsopsamling fra ridehus tagenes enorme areal. 
 
AC pointerer igen at banerne er vigtigere end andet, hovslag hjørner og vand. 
 
Helle: Vi skal kommunikere på stedet før stævnerne, og løbende at vi er tilfredse med den 
arbejdsindsats der er ydet. 
 
Nogen sagde vinsmagning til hest ?? 
 
Mødet afsluttes. 
 


