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Funktionsbeskrivelse for HEDELANDSUDVALGET   
 
Denne funktionsbeskrivelse er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med Hedelandsudvalget v/Leif 

Andersen og er godkendt den xx.yy 2016 på et møde i bestyrelsen.   
 
Formål:  
 
At belyse et projekt for renovering og udbygning af faciliteterne på Hedeland til brug for den islandske 
hest for aktiviteter, som falder ind under DI’s vedtægt.  

 
Dernæst at afdække og undersøge mulighederne for at opnå finansiering fra eksterne kilder / fonde til 
realisering af projektplanen 

 
Sammensætning:  
 
Udvalget består af følgende personer:   

 
 
 
 
 
 
 

 
Udvalget består af en gruppe på ca. 5 personer, som udvalget kan indkalde efter behov og ønske. 
Udvalget kan desuden på ad hoc basis tilknytte personer med særlige kompetencer. Bestyrelsen kan til 

enhver tid afsætte og indsætte andre personer i Udvalget.  
 
Personerne er valgt ud fra kompetencer og er valgt for en ikke nærmere defineret periode. Det tilrådes, 

at Udvalget udarbejder en forretningsorden for Udvalgets arbejde, som indeholder bestemmelser om 
referatskrivning, arkivering og mødeform (fysisk/Skype) og frekvens.   
 
Sekretær/kontakt til DI-B: 
  
Næstformand i DI John V. Hansen indgår i Udvalget og har særlig ansvar for den politiske relation.  
 

Sekretariatschef i DI Max Adelsbøll er Udvalgets kontakt til sekretariatet. Sekretariatet kan yde bistand af 
kontormæssig eller administrativ art efter nærmere aftale fra sag til sag.         
 
Reference:  
 

Udvalget er nedsat af bestyrelsen og under ansvar af denne. Kontakten varetages af bestyrelsens 
næstformand.   

 
Arbejdsopgaver:  
 
1. Behovsanalyse. Renovering og udbygning af Hedeland 

 Behov for nedbrydning og renovering af eksisterende og blivende faciliteter.  
 Kontakt til brugerne af Hedeland inden for avl og sport for afdækning af ønsker til nye 

faciliteter.  
 

2. Opstilling af projektplan  
 Samordning med I/S Hedeland  
 Kontakt til øvrige interessenter i og omkring Hedeland  
 Behov for myndighedsgodkendelser 

 Økonomiske kalkuler for realisering af projektplanen  

 
3. Realisering af projektet  

 Tilskudstilvejebringelse til udarbejdelse af færdigt projekt til brug for indsendelse af støtte-
anmodning hos eksterne finansieringskilder / fonde.  

 Tilknytte ressourcepersoner i takt med projektets faser.  

Leif Andersen  Formand 

Jytte Skovgaard Andersen Medlem 

Jan Holmgaard Christensen Forvalter af Hedeland  

Tanja Jordan Teknisk kompetence  

Inger Frederiksen Juridisk kompetence 

John V. Hansen Kontakt til DI-B 
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4. Kontakt til de lokale klubber, for at sikre opbakning og støtte til projektplanen.   

o Opnå kontaktperson i alle klubberne  
o Få godkendt et sæt vedtægter for ”Islandshestecenteret Hedeland”.  

 
5. Sikre formidling af projektets fremdrift til de lokale klubber, samt skrive artikler til TÖLT og til andre 

medier (hjemmeside og nyhedsbreve)  
  
Aktivitetsplan:  
Vil fremgå af årshjulet for Udvalgets arbejde. Der bør udarbejdes en tidsplan med delmål for Udvalgets 
arbejde.   
 

Det må forventes, at Udvalgets aktiviteter ophører når behovsanalysen er færdiggjort, og det er 

afdækket, om der kan forventes tilstrækkelig ekstern finansiering til projektet eller ej.  
 

Budget og økonomi: 
Hver år forud for bestyrelsens budgetlægning i september måned indsender Udvalget en 
budgetanmodning til indarbejdelse i det samlede budget. Budgettet skal indeholder alle relevante poster 
for Udvalgets arbejde. For budgetåret 2015/16 vil udgifterne blive afholdt af ”Hedeland”, idet det endnu 

ikke er klart om projektet når længere end fase 0 (behovsafdækning).   
 

Udvalget skal sikre en god og ordentlig økonomistyring baseret på bestemmelserne i 
”Foreningshåndbogen”.  

 
Alle Udvalgets medlemmer modtager omkostningsdækning i henhold til bestemmelserne i 
”Foreningshåndbogen”.  

 
 

--------------------------- 
Mårslet, 22. marts 2016 

 

 

 


