
 
 
 
Referat Bestyrelsesmøde 07.04.2015 
 
 

Fremmødte:	  Jakob, Signe, Karen S, Karen P, Helle N, Helle S, Kamilla, Anne, Charlotte	  
	  
Afbud:	  
	  
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden  
4. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne 
5. Arbejdsweekend 
6. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1: 
Godkendt 
 
Ad 2: 
Godkendt 
 
Ad 3: 
* Klubliv Danmark - formanden gennemgik princippet omkring Klubliv Danmark og sponsorkroner 

via handel med Dankort. Det er gratis for klubben og dens medlemmer, og vil være med til at 
støtte SLRK. 

* Vi har ansat en ny staldmand mk, Lena Rundquist Pedersen pr. 1. maj 2015. Rikke vil hjælpe 
Lena den første uge, så alle rutiner bliver overleveret på bedste vis. 

* Forsikrings tilbud - vi har fået et nyt forsikringstilbud på ridecentret.  
* Vi har modtaget en klage omkring omgangstonen blandt nogle brugere af ridecentret. 

Bestyrelsen SKAL henstille til, at evt uoverensstemmelser mellem brugere af ridecentret bliver 
diskuteret med en behersket og "voksen" tone. Endvidere skal vi minde alle medlemmer om, at 
når man optræder på diverse sociale medier som FaceBook, Instagram etc, så optræder man 
ikke kun som privat person, men også som ambassadører for vores SLRK! Tænk før I taler - og 
tænk før I skriver! 

 
Ad 4: 
Staldudvalget: Der er afholdt staldmøde, og vi kan glæde os over, at det ser ud til, at opstalderne 
er blevet lidt bedre til at holde orden. 
Foldplanen for hoppe pony/hestefolden blev diskuteret. 
 
Klubpokalerne: det skal præciseres, at det kun er roset-placeringer, der tæller med i pointkampen. 
 
Vedligeholdelses udvalget: Produktionshøjskolen har lavet barrieren i det lille ridehus. 
 
Økonomiudvalget: Lokaletilskud er søgt via Slagelse kommunes nye klubportal. 
 
Stævneudvalg: De nye regler for doteringer og deling af klasser blev kort gennemgået. For alle 
kommende stævner vil der være henvisning til de nye regler på propositionerne. Udvalget forudser 
kommende diskussioner med ryttere/forældre ifbm stævnene. 
Der kommer hjælperlister op i begge stalde. 



Ridekoleudvalg: Der afholdes ridelejr i uge 27. Nærmere oplysninger inkl program følger snarest. 
Evt interesserede hjælpere (voksne) bedes henvende sig til Anne Rasmussen. 
Monty Grace er udlånt med forkøbsret pr. 9/4-15. Kontrakt udarbejdes og underskrives inden 
afhentning. 
Rideskolestævne afholdes inden sommerferien. Nærmere info følger. 
 
Ad 5: 
Plan over opgaver til arbejdsweekenden gennemgået. Opgaver fordeles lørdag morgen, når 
bestyrelsen samles og navne på deltagende opstaldere er indhentet fredag. 
 
Ad 6: 
Evt. Indkøb af fliser til gangsti mellem det lille og store ridehus. 
 
Næste møde bliver tirsdag den 5/5-2015 kl 19:00 hos Karen S 


