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Referat Bestyrelsesmøde 03.12.2015 
 
 

Tilstede: Jakob, Helle S, Helle N, Karen S, Karen P, Charlotte, Signe, Anne, Kamilla 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne, kursus, stald mv 
5. Rideskolen 
6. Springundervisning ved JTS 
7. Vandingsanlæg og dræn - fortsat 
8. Vedtægtsændringer 
9. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1: 
Godkendt. 
 
Ad 2: 
Godkendt. 
 
Ad 3: 
Meddelelser fra formanden: 
Lukket punkt - fortsat fra sidste møde. 
Medlemstilskud fra kommunen - kommunen har oplyst, at der forventes en generel nedsættelse af 
lokale og aktivitetstilskud i Slagelse kommune.  
Praktiske gøremål i stalden gennemgået og opfølgningsplan aftalt. 
Vi er blevet kontaktet angående opfølgning på vores førstehjælpskursus fra sidste år. 
Vi har modtaget vores certificeringsskilt fra DRF. 
Der er skiftet højtalere i både det lille og det store ridehus, samt udvendigt ved banerne. Den store 
højtaler i det store ridehus vil blive udskiftet primo 2016. 
 
 
Ad 4: 
Stævneudvalget - Der er rideskolestævne på søndag fra kl 10:00 til 16:00. Der er indkøbt præmier. 

    - arbejdsopgaver fordelt til elevstævnet. 
 
Staldudvalget.     - intet nyt er godt nyt. 
 
Økonomiudvalg   - regnskabet gennemgået. 
 
Juniorudvalget.    - der vil komme et arrangement inden længe. 

     - der kommer snart tidspunkt for ryttermærkeprøver. 
 

Kursusudvalg.      - der afholdes springkursus med Jimmi Sørensen d. 19-20. december. Der er 
blevet åbnet for dressur ved kurset, da flere har småskadede heste, som ikke må 
springe. 
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Ad 5: 
Lukket punkt. 
 
Ad 6: 
Springundervisning ved Jimmi T Sørensen  
 
Ad 7: 
Vandingsanlæg og dræn fortsat fra sidst - vi afventer levering af drænrør. Vandingsanlæg i det 
store ridehus vil blive repareret og udskiftes i det lille. Endvidere har vi bestilt en lille vandvogn til 
den lille traktor. 
 
Ad 8: 
Vedtægtsændringer - forslag til vedtægtsændringer udarbejdes til generalforsamlingen. 
 
Ad 9: 
Næste møde afholdes d. 5/1-2016 kl 19:00 hos Kamilla.  
 


