
 

 

 
 
 

    Bestyrelsesmøde d. 11. november 2014 
 

 
Tilstede: Anne, Jakob, Karen S, Karen P, Helle, Kim, Kamilla, Helle N, Charlotte 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene - næste stævne 
5. Færdiggørelse af certificeringer 
6. Drøftelse af arbejdsfordeling ved stævner 
7. Evt. og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1: 
Godkendt 
 
Ad 2:  
Godkendt 
 
Ad 3: 
a: Vi har modtaget et brev fra en forældre vedrørende mobning og "pige-fnidder". Sagen er 
blevet diskuteret. 
b: Generelle staldopgaver diskuteret. 
 
Ad 4: 
a. Stævneudvalg  - Klubmesterskaber i spring for pony og hest, samt i dressur afholdes  
     den 7. december 2014. Der er accept for både dommere og 
     banebygger. Der hænges hjælperlister op i løbet af kort tid. 
b. Staldudvalget  - Der er løbende forespørgsler på bokse, men vi er i den herlige  
     situation, at der er fuldt hus. Udeboksene lejes ikke ud, da den ene 
     er reserveret til rideskolen, og den anden til brug ved stævner. 
   - Der vil blive udarbejdet indlukningslister for vinterperioden således,  
     at weekendvagten får hjælp til indlukning af en opstalder. Det vil 
     betyde ca tre vagter henover vinterhalvåret for opstaldere. 
c. Rideskoleudvalg - Gennemgang af rideskoleponyer/heste med henblik på udskiftning 
     af enkelte dyr. Der tages kontakt med evt. parter før salg af 
     nuværende dyr.  
d. Sponsorudvalget - Der er hængt nye skilte op i det store ridehus. Flere på vej. 
e. Ridehusbunden - Efter vandskade skal ridebunden i det store ridehus gennemgåes og  
     evt yderligere fibre og flokker skal påfyldes. Der tages kontakt til 
     Walber med henblik på konsulent besøg på SLRK. 



 

 

f. Kursus 20-21. december 2014 ved Jimmi Sørensen. Invitation udarbejdet og klar til  
     udsendelse. 

 
Ad 5: 
Færdiggørelse af certificering afhænger af organisationsdiagram. Herefter indsendes 
ansøgning. 
 
Ad. 6: 
Liste over generelle arbejdsopgaver ved stævner gennemgået og ansvarlige pr opgave 
udpeget. Listen blev kort drøftet. 
 
Ad. 7: 
Næste møde fastsat til torsdag d. 4. december 2014 hos Helle S. kl 19:00 
 
 
 


