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1) Godkendelse af referat: Godkendt. 
 
2) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 
 
3)  Nyheder fra formanden: Der er kommet henvendelse vedr. Kulturnatten, som i 
 år er fredag d. 30.09.16. Vi er blevet spurgt, om vi igen i år vil sælge billetter, 
 og om vi også ville tage oprydningen og derved tjene ekstra penge. Vi siger ja 
 til begge dele, og skal allerede nu i gang med at samle folk til opgaverne. 
 Vi får et par bulgarer i arbejde hen over sommeren, forskellige arbejdsopgaver 
 til dem vendes. 

Vi skal have ordnet den grønne traktor, den store fejemaskine og bobcat’en, 
så de er klar til salg. 
Vedr. Niels Jensens klage til kommunen over SLRK’s betingelser har der 
været parthøring, og der er kigget på nye tegninger over stedet.  

 
4) Rapport fra udvalgene. 

Staldudvalget: Der er fundet 2 nye staldvagter – Julie og Christina. De er 
under oplæring. Sarah og Anna har sagt deres bokse op, der har været nye til 
samtale. 
Stævneudvalg: Der har været god økonomi i de sidste 2 stævner, som er 
forløbet godt. Næste stævne er D-stævne i spring 17-18 august.                                                                       
 

5) Rideskolen 
Ryttermærker: Der har været rigtig gang i ridemærkerne det sidste stykke tid, 
mange har bestået, men desværre kniber det lidt med at få rytterne igennem 
mærke 3, da flere dumper på ridedelen. Der kigges på dette. 
Rideskolen: Anton er blevet solgt. Vi skal kigge efter et par nye heste 
(pony/hest). Planen over rideskoleholdene for sæson 2016/2017 er ved at 
blive lagt, og vi kan forhåbentlig sige goddag til 2 ”nye” undervisere og flere 
hold, bla. flere hold fredag. 
Der vil i løbet af sommeren blive lavet vandspiltov i rideskolestalden i Teklas 
boks, det koster en boksplads, men det skønnes nødvendigt pga. al det 
mudder, som hestene går i om vinteren. 
 

6) Evt.: Ridelejren er vel overstået, alle der har været forbi i ugen løb har indtryk 
af, at den er forløbet fint. Natløbet gik rigtig godt, der var både gys og grin. 

 
Næste møde: Tirsdag d. 9. august kl. 19 hos Jan, Lange Lyng 23, Sorø.  
	  


