
Kære HIRK medlem

2014 er i gang og generalforsamling på trapperne. Der skal vælges nye medlemmer til besty-
relsen men der skal også findes nye hænder til at løse opgaver.

Nedenstående er poster vi mangler hænder til her og nu og en del skal besættes for at klubben 
kan køre videre. 
Vi  vil derfor på det kraftigste opfordre alle til at overveje at byde ind. 

Vi har mærket opgaverne dels med et B – som viser at opgaven er knyttet til en bestyrelses-
post og med et uB –som viser at opgaven kan løses uden at man behøver at være en del af be-
styrelsen. Et forventet timeantal samt en kontaktperson fremgår ligeledes.

Vi ser gerne at der er to hænder på en del af opgaverne – en hovedansvarlig og en mere, da vi 
ellers er alt for sårbare når aktive medlemmer forlader klubben.

Arbejdsbeskrivelser

Underviseransvarlig 

(B) / (uB)

(B) – 10 timer pr. Måned

(uB) – 5 timer pr. måned

Vi mangler en til at varetage opgaven som underviseransvarlig samt 

en der kan supplere denne opgave, så klubben kan køre videre hvis 

den hovedansvarlige er forhindret eller ikke kan kontaktes.

Opgaven dækker:

• ansættelsessamtaler og kontrakter

• opfølgningssamtaler med underviserpersonale (ca. 4 

personer)

• sikre generel kommunikation med undervisere, herunder 

afholde undervisermøder, ca. 4 gangeårligt

• sikre børneattester 

• sikre at der er undervisningsdækning og vikarmuligheder.

• føre ulykkesstatistik

• sikre undervisere får tilbudt relevante trænerkurser

Kontakt Katrine H hvis du vil vide mere om opgaven. Hun 

varetager den frem til generalforsamlingen.

Regnskabshjælp

(uB) ca. 5 timer pr. Må-
ned

Vi mangler en der hver måned kan afstemme vores medlemsark 
overfor PBS/bank listen for at sikre at alle betalinger er modtaget.
Der vil være adgang til en PC på Hirk i forbindelse med dette ar-
bejde. Det kan også varetages fra egen PC.

Kontakt Susanne Westergaard hvis du vil vide mere om opga-

ven.



HIRK sekretær

(B)

10 timer pr. måned

Dette er en post i bestyrelsen og en del af bestyrelsesarbejdet. Po-
sten er på valg da personen der i dag varetager opgaven i besty-
relsen ønsker ikke genvalg. 

I opgaven ligger typisk ansvaret for mødeindkaldelser til besty-
relsesmøder, udarbejdning af referater, opslag og andet administra-
tivt, indhente børneattester hos politiet. 

Kontakt Lotte hvis du vil vide mere om opgaven. Hun varetager 

den frem til generalforsamlingen.

Hjælperansvarlig

(B) / (uB)

(B) – 5 timer pr. Måned

(uB) – 5 timer pr. måned

Vi mangler en til at varetage opgaven som hjælperansvarlig samt en 
der kan supplere med denne opgave.

Herunder føre:

• ansættelsessamtaler med nye hjælpere og introducere nye 
for opgaven

• tilrettelægge vagtplaner 

• opretholde venteliste og kontaktoversigt på hjælpere

• afholde møder med hjælperne ca. hver 3 måned (ca. 12 

personer)

Kontakt Lotte hvis du vil vide mere om opgaven.

Ryttermærkeansvarlig

(uB)

2 personer der vil køre 

et forløb i foråret

HIRK er medlem af DRF. Det er efterhånden længe siden der er ud-
budt kursus i ryttermærker og derfor er det nødvendigt at etablere 

disse kurser snarest. Det vil i løbet af 2014 også blive et krav at alle 

der har part på en HIRK hest  eller ønsker at blive skrevet op til part 

eller have opstaldet egen hest på HIRK har taget ryttermærke 1-2-

3.

Vi mangler derfor min. to voksne der vil varetage denne opgave. 

Hvor mange timer der ligger i opgaven er ikke defineret, da vi ikke 

har erfaring i den nuværende bestyrelse  med denne opgave.

Opgaven indeholder bl.a.:

• finde ud af hvad der skal til for at afholde kurserne 
(materiale, undervisere, økonomi)

• tilrettelægge kurser

• afvikle dem

• alternativt kontakte en anden klub og afholde det sammen 
med dem

Kontakt Katrine R hvis du vil vide mere om opgaven.



Pony Games

(uB) ca. 5 timer pr. Må-
ned

Vi mangler en eller to forældre der vil varetage alt praktikken om-
kring Pony Games. Herunder sammen med trænere at sikre at der 
indkaldes til forældremøder, afholdes træningsweekender og er 
tovholder ved stævner både udenbys og på Hirk.
Uden nye forældre vil der ikke blive afviklet flere PG stævner på 
HIRK.

Der er udarbejdet et exelark der arbejdes efter – både mht. Praktik 
omkring stævner samt kontakt til forældregruppen.

Kontakt Susanne Westergaard hvis du vil vide mere om 

opgaven. Hun varetager den frem til generalforsamlingen.

Partsansvarlig

(uB) 5 timer pr. Måned

Opgaven varetages i dag af Irene og Mie, men der er behov for en 
mere til at dele nogle af opgaverne med de to.

I opgaven ligger:

• føre oversigt over parter og sikre at medlemsgruppen 

informeres om ændringer.

• føre vagtplan for parterne.

• føre venteliste på parter.

• kommunikere med parterne herunder afholde møder og 

indkalde til arbejdsopgaver  (typisk pasning af udstyr, 

deltagelse i fodervagter og vedligehold på rideskolefolde)

Kontakt Mie@hirk.dk hvis du vil vide mere om opgaven.

Certificering DRF

(B) – timer afhænger af 

bestyrelsens sammen-
sætning 5-10 timer pr. 

måned

Vi mangler en ny i bestyrelsen der kan hjælpe med at løfte opgaven 

med certificeringen af Hirk og efterfølgende vedligehold af certifi-

ceringen. Dette er en del af bestyrelsesarbejdet og posten er på valg 
da personen der i dag varetager opgaven i bestyrelsen ikke ønsker 

genvalg. 

Kontakt Katrine R hvis du vil vide mere om opgaven.

Ridelejr

(uB) 
april-maj-juni samt uge 
27

Hirk har igennem mange år afhold en 4 dages ridelejr i uge 27. Skal 

lejren blive til noget i år, kræver det 4-5 forældre der sammen kan 
planlægge og afvikle lejren.
Der er udarbejdet en del materiale fra tidligere år så ”drejebog” m.v 
foreligger.

Kontakt Katrine R og Susanne Westergaard hvis du vil vide 

mere om opgaven.



Juridisk kontakt

(B) / (UB) – timer af-
hænger af bestyrelsens 
sammensætning 5-10 ti-
mer pr. måned

Vi mangler en ny i bestyrelsen der kan hjælpe med at løfte opgaven 
Dette er en del af bestyrelsesarbejdet og posten er på valg da perso-
nen der i dag varetager opgaven i bestyrelsen ikke ønsker genvalg. 

Vi har en håndfuld forældre som har tilbudt deres hjælp til konkre-
te opgaver – eks. Indenfor Regnskab, bogholderi og IT. Vil du kunne 
hjælpe med ovenstående uden at være en del af bestyrelsen hører 

vi også gerne fra dig.
Typisk har vi brug for bistand indenfor emner som køb/salgs kon-
trakter, partskontrakter, opstalderkontrakter, ansættelseskontrak-
ter og udlejning af bolig.  

Kontakt Katrine R hvis du vil vide mere om opgaven.

Cafe HYP

(uB) – 6-8 timer pr. 
stævne)

Vi mangler 2 til 3 forældre der vil varetage alt praktisk omkring af-
vikling af cafe HYP i forbindelse med stævner.
Cafeen er i fuld drift i dag og arbejdet ligger primært i at købe ind 

op til et stævne og afvikle cafeen på stævnedagen.

Kontakt Lotte hvis du vil vide mere om opgaven.

Sikkerhedsansvarlig

(B) – timer afhænger af 

bestyrelsens sammen-

sætning 5-10 timer pr. 
måned

Dette er en del af bestyrelsesarbejdet og posten er på valg da perso-

nen der i dag varetager opgaven i bestyrelsen ikke ønsker genvalg. 

Har du erfaring med arbejdsmiljø hører vi gerne fra dig.

Kontakt Lea hvis du vil vide mere om opgaven.

Sponsorater

(uB) 2-3 timer pr. må-

ned

Vi mangler et par forældre som bestyrelsen kan spare med i forbin-

delse med ansøgning af fonde og sponsorater.

Kontakt Rikke hvis du vil vide mere om opgaven.


