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Bestyrelsesmøde d. 19. december 2017 

Tilstede: Karen, Jan, Tania, Jakob, Karin, Line, Signe, Charlotte 

Afbud: Anne, Helle 

1. Godkendelse af ref fra sidste møde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Info fra formanden 
4. Naboerne 
5. Nytårstævnet 
6. Planlægning af generalforsamlingen 
7. Info fra udvalgene 

a. Stævneudvalget 
b. Rideskoleudvalget 
c. Springudvalget – herunder anvendelse af ridehus 
d. Staldudvalget 

8. Evt. Og næste møde 

 

Ad 1. 
Godkendt. 
 
Ad 2. 
Godkendt 
 
Ad 3. 

- Vi har modtaget en mail fra Charmain Bardino, hvor der afholdes både clinic’s og 
foredrag. Arrangementet omfatter mange forskellige typer af heste og ridearter. Line står 
som kontaktperson for tilmelding. Der laves opslag til ridecentret med info omkring 
tilmelding. 

- Der er lavet opslag på SLRK’s FB side omkring ridning i skoven. Vi har endnu en gang 
oplyst vore medlemmer, at der skal indløses ridekort ved brug af skoven. 

- Stigning i priser på springundervisning er diskuteret og følgende vil blive forslået: 
1 gang stiger fra 250 kr til 300 kr plus centerkort 
2 gange pr måned fast tilmelding fra 450 kr til 550 kr plus centerkort 
4 gange pr måned fast tilmelding fra 825 til 950 kr plus centerkort. Ved fuld tilmelding er 
prisen på hest nr 2 fortsat 825 kr plus centerkort. 
Bestyrelsen blev endvidere enige om, at der skal betales et beløb på 25 kr pr rytter ved 
undervisning af privatundervisere ikke engageret af SLRK. 
  

Ad 4. 
Vi har nu haft endnu et par episoder med naboen. Vi inviterer naboen til et møde, hvor vi kan 
drøfte ”det gode naboskab” igen.  
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Ad 5. 
Der er pt 83 tilmeldte, hvilket med to dage endnu er ganske fint. Vi plejer at få mange 
efteranmeldelser, så det lover godt. Der skal bygges bane fredag d. 29/12 kl 19:00. Vi 
forsøger at få Anja Duelund til at træde til som dekorationsansvarlig. Der er lavet hjælper 
Doodle på FaceBook gruppen til banepersonale. 

 
Ad 6. 
Der planlægges generalforsamling d 22/2-2018 kl 19:00. Vi forsøger at få lokalet på 
Søndermarksskolen igen. Der skal annonceres på FaceBook og hjemmeside. 
På valg er Karen Poppelvig, Anne Rasmussen, Helle Neuman, Charlotte Sonne. Vi forsøger at 
finde et par medlemmer, som gerne vil stille op til generalforsamlingen. 
 
Ad 7. 
Stævneudvalget: Det seneste stævne var fint besøgt med et flot resultat. 
Rideskoleudvalget: Der er for stort fravær hos underviserne med ”vikarer” til følge. Der skal  

generalt mere kontinuitet blandt underviserne.  
Staldudvalget: Vi får to nye opstaldere ultimo december. En ny i januar og en senest i februar. 

Så nu er der fyldt og venteliste – en dejlig situation, som vi kun kan være glade for, og vi 
glæder os til at kunne byde dem velkommen. 

 
Ad 8. 
Næste møde afholdes den Karen P, kl 19:00. 

 
 


