
 

 

 
 
 
     Bestyrelsesmøde d. 25. juli 2017 
 

 
Tilstede: Line, Karin, Jakob, Karen P, Signe, Jan, Tanja, Helle N, Charlotte 
 
Afbud: Anne 
 
Dagsorden: 
 
1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene  
5. Næste stævne 
6. Evt. og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1: 
Godkendt 
 
Ad 2:  
Godkendt 
 
Ad 3: 
a: Vi har modtaget en henvendelse fra en opstalder omkring vinduerne ind mod naboen, 
og hvorvidt disse må stå åbne. Vi vil forsat forsøge at overbevise naboen om, at åbne 
vinduer og frisk luft er en naturlig del af et hesteliv. Vi tager et med på næste møde med 
naboen. 
 
b: vi er blevet spurgt, om vi vil deltage med hjælpere til Broløbet i september. Vi har takket 
ja, og håber på stor deltagelse fra SLRK's side. Det vi tjener går til indkøb af ny 
rideskolepony. 
 
c: igen i år er vi blevt bedt om at stå for salg af badges til Skt. Michaels Nat. Vi skal bruge 
hjælpere til både salg og oprydning. Karen Poppelvig står for at finde hjælpere til 
oprydning. Line og Helle finder sælgere. Charlotte sørger for kort over salgssteder, 
salgssedler til hold, optælling etc. 
 
d: vi har modtaget positivt svar fra Tryg Fonden vedrørende midler til hjælp til den 
fornyeligt installerede bandsikring. Vi takker! 
 
e: vi mangler en ansvarlig til at holde styr på staldpersonalet. Sabine er trådt til i august, 
men der skal på sigt findes en mere permanent løsning. 
 
f: der kommer en ny opstalder midt august. Vi glæder os til at byde velkommen til en ny 
ponypige. 
 
g: vi har en ledig boks. Der lægges opslag op på FB. 



 

 

 
h: vi har fået en henvendelse fra en person omkring praktikophold på ridecentret. Rie 
begynder d. 10/8. 
 
Ad 4: 
a. Stævneudvalg  - næste stævne afholdes 18-20/8. Der er begyndt at komme  

sponsorpræmier ind og flere er på vej. Karen P bestiller endebeskyttere til 
springmaterialet. Hjælperlister bliver lagt på FB! Envidere har vi fået en forespørgsel fra 
DRF om vi vi afholde en paracup til vores kommende dressurstævne. 

b. Staldudvalget  - der har være gennemgang af staldene. De så umiddelbart fine ud. 
Dog skal vi gøre opmærksom på, at vådedækkener ikke må hænge i stalden, men skal 
hænges til tørre på loftet, og der skal løbende holdes orden i sadelrummene. Vi skal 
har lavet klubtrøjer/jakker. 

c. Rideskoleudvalg - der er lavt holdplaner og disse er sendt ud til vores elever. Vi har 
fået to nye undervisere til vores elevskole i år. Vi har endvidere fået en ny pony, og 
leder efter efter yderligere to. 

d. Springudvalget- ny sæson 
 
Ad. 6 
Næste møde afholdes d. 29/8-2017 kl 19:00 hos Karin Wedervang 


