
Referat af informationsmøde på Hedeland den 30/10-22 kl. 15-17 

 

1: Intro og velkomst 

• Nete bød velkommen og Hedelandsgruppen bød på kaffe/the, kagemand og boller 

• Agenda for mødet blev præsenteret 

2: Kort beskrivelse af processen fra A-Z 

• DI ønskede at tilbyde de sjællandske klubber medbestemmelse over Hedeland (hvis 

klubberne fortsat var interesserede i Hedeland) 

• DI indkaldte os alle til informationsmøde her i klubhuset i september 2021 

• Klubberne mødtes i november 2021 og drøftede. Blev enige om at takke ja. 

• Interesserede meldte sig til at deltage i det videre arbejde omkring en ”overdragelse” – 

hermed var første personkreds i Hedelandsgruppen dannet. 

• Efterfølgende kom kontrakter, forhandlinger med I/S Hedeland og DI på plads. 

• 1/10-2022 var det så en realitet       

3: Hedelandsgruppens struktur 

• Kort gennemgang af forretningsorden og valgprocedure, se vedlagte resume. 

• For persongruppe og ansvarsområder, se vedlagte bilag 

4: Økonomi og ressourcer 

• Anlægget (daglig drift) skal på sigt være selvfinansierende via arrangementer. Det koster 

ca. 200-250 tkr. at drifte anlægget årligt. Der har historisk været en omsætning på langt 

under halvdelen af dette beløb. Derfor har vi måttet tænke nyt! Mindre prisjusteringer, 

udleje af bokse, årskort, øget udleje. DI bidrager fortsat i 2023 med 50 tkr. 

• Spørgsmål til prisblad blev gennemgået, og der er enighed om, at det er en rimelig præmis, 

at de som benytter Hedeland, skal betale herfor. Der blev stillet forslag om at arbejde på 

en struktur omkring leje af én bane til brug ved kurser. Herudover tilbød Geysir at 

Hedelandsgruppen kan videreformidle leje af deres bane, såfremt nogen ønsker at gøre 

brug af denne til kursusbrug. 

• Der er udarbejdet et detaljeret budget for driften, og der bliver løbende foretaget 

opfølgning, så det sikres, at der er balance i driften. 

• Projekterne finansieres via DI (kun Ringborgen), donationer fra os klubber og 

projekttilskud/støtte (den seneste tid har Nete skaffet over ½ mio.kr.!!) 

• Som alle andre frivillige initiativer, kan vi altid bruge flere hænder – især ifm. 

gennemførelse af vores mange projekter, fælles arbejdsdage (før sæsonstart) og til 

Handygruppen (senere mere om dette initiativ). 

5: Aktuelle planer og projekter 

• Varmepumpe i klubhuset: som I kan se… 



• Vej bagom passporet: etableret… 

• Bedre og mere strøm er etableret… 

• Sekretariatsvogn: Sfa. klubbernes store indsats ved DM i 2019 – vi har 100 tkr. hertil. 

Muligheder overvejes og undersøges pt. 

• Ringborgen: Tegninger udarbejdet. Afventer tilladelse fra kommunen. Herefter indhentes 

tilbud på materialer etc. 

• Den gamle stald: Tegninger udarbejdet. Afventer tilladelse fra kommunen. Herefter 

indhentes tilbud på materialer etc. 

• Overdækning i forlængelse af klubhuset: Tegninger udarbejdet. Afventer tilladelse fra 

kommunen. Herefter indhentes tilbud på materialer etc. 

6: Idéer og brainstorm 

• Der blev foretaget en fælles brainstorm om, hvilke andre tiltag, der er behov for på 

Hedeland. Der kom følgende idéer frem: 

o Kort sigt: 

▪ Bedre køkken – kommer muligvis først med renovering af klubhus 

▪ Udekøkken v/klubhus 

▪ Flytbar cafévogn 

▪ Toiletfaciliteter – kommer muligvis først med renovering af klubhus 

▪ Muldtoiletter 

▪ Samarbejde med golfklubben om forplejning til arrangementer 

▪ Forbedring af folde (underlag, tråd) 

▪ Vand flere steder ved folde 

▪ Ukrudtsbekæmpelse på folde (i samarbejde med kommunen og I/S 

Hedeland) 

▪ Legeplads til de små 

▪ Opsadlingsstammer 

▪ Nyt hegn om sportsbane (evt. inkl. lys) 

▪ Tribuner/amfibiesæder på græsskråning 

▪ Terrænbane (kan Austri selv stå for vedligehold/udbyging af det 

eksisterende?) 

▪ Bålplads langt fra heste, med vand og muldtoilet 

o Lang sigt: 

▪ Overdækning/skur på p-plads til indtjek etc. 

▪ Sheltere til overnatning 

▪ Flere bokse (alternativt fælles leje af teltbokse) 

▪ Yderligere opvarmning (til større stævner) 

▪ Renovere klubhus 

• Hedelandsgruppen takkede for alle de gode forslag og de bliver taget med til næste møde, 

hvor der skal prioriteres. 

7: Handygruppe 



• Der er planer om at etablere en gruppe af handy m/k der har lyst til at være med til at gøre 

en forskel og være med i et fællesskab hernede.  

• Strukturen er ikke fastlagt. Der vil være budget til forplejning mv. 

• Alle fremmødte blev opfordret til at melde sig til denne gruppe – og til andre opgaver.  

• Hedelandsgruppen vil informere på et senere tidspunkt, når vi har mere konkret omkring 

omgaver og timing. 

8: Eventuelt 

• Der var generelt opbakning til flere fælles aktiviteter klubberne imellem – herunder 

omkring de unge. Hedelandsgruppen opfordrede til at tage dette med videre i de enkelte 

klubber: 

o Lejr 

o Stævner 

o Kurser 

 

TAK FOR ET FANTASTISK MØDE OG FOR JERES STORE OPBAKNING! 

 

Resume af Forretningsorden for Hedelandsgruppen 

Formål: 

• Hedelandsgruppen (HG) er et udvalg under Dansk Islandshesteforening (DI) 

• HG skal vedligeholde og udvikle baneanlæggget og sikre økonomisk bæredygtighed 

Valgprocedure for valg til HG: 

• HG består af 7 eller 9 medlemmer, heraf udpeges 1-2 af DI 

• Øvrige medlemmer vælges på demokratisk vis via de lokalklubber, der anvender Hedeland, 

og vælges for 2 år ad gangen 

• Alle sjællandske lokalklubber under DI kan indstille kandidater til HG, og fristen er 1. marts 

(første gang 2024) 

• Medlemmer til HG vælges af bestyrelserne i de lokalklubber der bruger Hedeland, hvor de 

klubber, som lejer baneanlægget mest, har flest stemmer (for hver 1.000 kr. lokalklubben 

er faktureret for anvendelse af Hedeland i det forgange regnskabsår, modtager 

lokalklubbens bestyrelse 1 stemme) 

• Når kandidaterne er meldt ind fra lokalklubberne og offentliggjort på DI´s hjemmeside, kan 

afstemningen foretages 

Opgaver i HG: 

• Varetagelse af den daglige drift og vedligehold 

• Gennemførelse af vedtagne projekter 



• Gennemførelse af vedtagne forbedringer af baneanlæg og omkringliggende arealer 

• Varetagelse af budgettering, bogføring og økonomiopfølgning 

• Ajourføring af information på hjemmesiden 

Hedelandsgruppen 

Den ansvarlige for området er fremhævet med fed skrift.  
Booking/Sporti/Stævner Nete, Camilla, Susan  
Økonomi/Takstblad Camilla  
Kommunikation – Overordnet – Nyhedsbrev/DI/IS-Hedeland Leif  
Bygninger Nete, Jytte, Leif  
Hjemmeside – Kontakt til DI/opdateringer Leif  
Koordinator – indkøb inventar/forbrugsmidler Anna  
Drift-baner Jan, Leif  
Vedligeholdelse Hedeland – Handygruppe Henning, Jan, Leif, Jacob, Kristian  
Breddeaktiviteter Jytte  
Kommunikation – Hedelandsgruppen Facebook Susan, Jytte  
Fundraiser Nete, Anna  
Den ansvarlige for området er fremhævet med fed skrift 

  

Kontaktoplysninger  
Leif Andersen tlf 24464892, leifandersen@amalfivin.dk  
Nete Jørgensen tlf 40750733, nete64@mail.com  
Camilla Storgaard Mehlsen tlf 53639432, storgaard-mehlsen@mail.dk  
Susan Christensen tlf 21759924, susjamail@gmail.com  
Jan Holmgaard Christensen tlf 20223223, skullerup1@gmail.com  
Jytte Skovgaard Andersen tlf 30684950, jytteskovgaard@amalfivin.dk  
Anna Levin Jensen tlf 28732393, anna@levinjensen.dk  
Henning Christensen tlf 24273593, HC.Wheelhorse@gmail.com  
 


