
Bestyrelsesmøde	30/3	-	2017	
Tilstede: Jakob, Charlotte, Karen, Anne, Tanja, Line 

Afbud: Karin, Helle, Signe, Jan 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden og siden sidst, herunder bl.a.: 

• Gratis info system 
• Henvendelse vedr opsætning af spring 
• Ansvars- og opgavefordelingen skal opdateres 

4. Fastlæggelse af arbejdsweekender 
5. Klargøring og opsætning af udendørs springbane 
6. Rapport fra udvalgene 

• Staldudvalg 
• Stævneudvalg 
• Springudvalg – Tirsdagsudfordringerne?  
• Rideskoleudvalg – dato for næste elevstævne? 

7. Events og priser – Banetræning, miljøtræning, tirsdagsspring? 
8. Evt. og herunder fastsættelse af næste møde 
 
Ad 1. 
Godkendt 
 
Ad 2. 
Godkendt 
 
Ad 3. 

• Fonden – Der har været møde i Fonden. Næste møde afholdes i første uge af april. 
• Gratis info system – Vi har fået en henvendelse fra et reklamefirma omkring opsættelse 

af informationsskærme med reklamer. Reklamerne tegnes af reklamefirmaet. Vi 
arbejder videre med ideen.  

• Henvendelse vedr opsætning af spring på tidspunkter, hvor der ikke er 
springundervisning i det store ridehus (onsdage). Bestyrelsen diskuterede sagen, hvor 
flere løsninger kom på tale. Bestyrelsen blev enig om, at der i perioden frem til 
udendørsbanen stilles frem, kan opsættes spring i det lille ridehus, når dette ikke 
anvendes til elevundervisning eller andre planlagte arrangementer. Bestyrelsen 
henviser endvidere til vores booking kalender – link via Facebook gruppen SLRK Klubliv.  

• Vi har fået en forespørgsel fra Dyerenes dag, om vi vil deltage med ponytræk d 25/6-
2017. Anne Rasmussen tager teten, og samler juniorudvalget omkring arrangementet. 

• Ansvars- og opgavefordelingen skal opdateres 
 
 
 
 



Ad 4. 
Arbejdsdage i foråret er fastsat til weekenden d. 29-30/4. Der laves opslag med 
arbejdsgrupper i staldende. Områder vil blandt andet være: gennemgang af sommerfolde, 
genopfriskning af springmateriale, restaurering af hegn omkring springbanen, evt 
istandsættelse af pølsevognen, oliering af havemøbler, maling af toiletter, hovedrengøring af 
rytterstue, restaurering af dommertårn i store ridehus, maling af kiosk, tilplantning af tørgrav. 
 
Ad 5. 
Springene vil blive sat op fredag d. 7/4 kl. 19:00. Der laves opslag på SLRK Klubliv! 
 
Ad 6. 

• Staldudvalg – Karin Wedervang er bestyrelsens repræsentant i staldudvalget. Udvalget 
har bedt om, at der ryddes op på høloftet. Endvidere har de bedt om et par ekstra 
trillebøre. 

• Stævneudvalg – Det seneste stævne blev afholdt i det dejligste forårsvejr. Det endte 
med fin tilslutning. Næste stævne er d. 22-23/4 og planlægningen er godt i gang. 
Planlægningen til sensommerens 3-dagesstævne 18-20/8 er i opstartsfasen. 

• Springudvalg – Der er lavet opslag omkring springundervisning. Hængt op i både store 
og lille ridehus. 

• Rideskoleudvalg – næste elevstævne bliver afholdt d. 11/6 2017.  
 
Ad 7. 
Bestyrelsen drøftede de seneste tiltag til nye arrangementer på ridecentret herunder, hvorvidt 
prisen på disse står mål med arrangementet størrelse, brug af ridehus/springbane, materiale 
etc. Bestyrelsen blev enig om, at arrangementer inkl pris drøftes af bestyrelsen inden der 
lægges info ud på div. sociale medier, hjemmeside etc. 
 
Ad 8. 
Næste møde afholdes d. 4/5-2017 kl 19:00 hos Anne. 
	 	

	

	


