
Bestyrelsesmøde 4/5 - 2017 

Tilstede: Signe, Jakob, Tanja, Jan, Helle N, Charlotte, Karen P 

Afbud: Line, Karin, Anne 

 

1. Godkendelse af ref fra sidst 

2. Godkendelse af Dagsorden 

3. Meddelelser fra formanden og siden sidst 

4. Brug af banedesignere ved springstævner 

5. Opfølgning på arbejdsweekenden 

6. Rapport fra udvalgene 

- Staldudvalg 

-Stævneudvalget 

- Springudvalget 

- Rideskoleudvalg, herunder punkter fra Line C og Karen S 

7. Forslag til kursus for banepersonale 

8. Evt. og fastsættelse af næst møde 

 

Ad 1. 

Godkendt 

 

Ad 2. 

Godkendt 

 

Ad 3. 

Kultur og fritid, Slagelse Kommune, har lavet en analyse vedr. lokaletilskud til rideklubber i 

kommunen. Resultatet af analysen, foretaget af konsulentfirmaet BDO, blev, at udbetalinger er 

foretaget i overensstemmelse med gældende regler samt kommunens foreskrifter og, at der ikke 

er sket begunstigelse af enkelte rideklubber frem for andre. Kommunen overvejer dog at lave en 

ny fordelingsmodel for tilskudsdelingen. Vi forholder os afventende. 

 

Ad 4. 

Karen P udarbejder udkast til svar til DRF vedrørende banesigner til springstævne. 

 

Ad 5. 

Der vil blive sendt en venlig henstilling til de opstaldere, som ikke deltog, så de får en mulighed for 

at lave en opgave selv i løbet af maj.  Dernæst en opkrævning, hvis henstilling ikke følges.  

Der er fortsat punkter på listen over opgaver, som skal laves. 

 



Ad 6. 

Rideskoleudvalget 

Genoptræning af rideskoleheste vil fremover ske på en mere systematisk måde, så vi kan afkorte 

genoptræningsperioden. 

Vi slår inden længe to stillinger op som undervisere på elevskolen til den nye sæson. 

Vi ska have byttet en af hestene og samtidigt gerne have fundet en stor 1'er. 

Der skal laves tidsplan, diplomer, findes rosetter, hjælpere etc. til vores elevstævne d. 11/6. Signe 

og Helle N sætter planlægningsmøde op. 

 

Stævneudvalget 

Banebygger til det næste stævne er på plads. Bygger til auguststævnet søges fastlagt snarest. 

 

Staldudvalget 

Der afholdes staldmøde d. 9/5. 

Vi har fået en henvendelse på den sidste ledige boks. 

 

Springudvalget 

- Mange ryttere tilbage til onsdagsspring igen. Dejligt at se de mange skader er på vej væk, og at se 

ryttere og heste/ponyer i fuld aktivitet på springbanen igen:) 

 

Ad 7. 

Der lægges info op på SLRK-klubliv omkring minikursus for banehjælpere inden næste 

springstævne. 

 

Ad 8. 

Næste møde afholdes tirsdag d. 6/6-2017 kl. 19:00 hos Jan. 

 

 


