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Referat Bestyrelsesmøde 06.10.2015 
 
 

Tilstede: Jakob, Helle S, Helle N, Signe, Kamilla, Karen S, Anne, Charlotte, Karen P  
Lena deltog den første time. 
Afbud: 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden  
4. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne, kursus mv 
5. Ny bund i det lille ridehus 
6. Fremtidige stævner - møde onsdag den 7/10 
7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1: 
Godkendt. 
 
Ad 2: 
Godkendt. 
 
Ad 3: 

- Vi har fået en henvendelse fra Slagelse Gymnasium om muligheden for at komme på 
besøg og prøve at ride som et led i deres idrætsundervisning. Signe bliver ansvarlig fra 
vores side. 

- Det gik fint med salget af mærker til Skt. Michaels Nat, og vi har lagt billet ind på opgaven 
igen til næste år. 

 
Ad 4: 
Stævneudvalget - Der sættes bane op til Klubmesterskabet fredag aften kl. 18:30. 

    - Der lægges propositioner på DRF Go til vores stævne i november hurtigst 
      muligt, med info om ny fiberbund på opvarmningen!! 

 
Rideskole udvalget - Der er lavet oplæg til udvalgets arbejdsopgaver. 

    - der afholdes rideskolestævne den 6. december. 
    - der er kommet et forslag om, at der laves et klar, parat, start kursus for de 
      elever, der måtte være interesseret i at deltage i vore klubstævner. 
    - Der skal indkøbes en 2'er pony og en hest til rideskolen. Evt en pony mere. 

 
Staldudvalget     - Vi skal gøre opstalderne opmærksomme på, at al aftenfodring håndteres af 

     undervisere eller weekendvagterne. Der må ikke selv gives aftenwrap. 
   - Der er afholdt staldmøde siden sidst.  
   - Vi har pt. Ingen ledige bokse 
   - Der er foretaget ormeprøver på de opstaldede heste og ponyer. Alle der skal i 
      behandling er blevet behandlet. Envidere er der udtaget 5 stk til undersøgelse 
      for blodorm. Der kommer svar i løbet af en uge. 

 
Sponsorudvalget - Kjærulff har igen tegnet et sponsorat på et år. Vi siger stort tak! 



 2 

 
 
 
 
 
Ad 5: 
Ny bund i det lille ridehus vil blive lavet i efterårsferien. 
 
Ad 6: 
Helle N, Signe og Jakob deltager ved mødet, der afholdes på Møllebakken. 
 
 
Ad7: 
Næste møde afholdes tirsdag den 3. november, kl 19:00 hos Jakob.  
 


