
 

 

 
 
 
					 Bestyrelsesmøde	d	26.	September		
	

	
Fremmødte: Jakob, Karen P, Helle N, Karin, Tania, Line Charlotte 
Afbud: Anne, Jan og SIgne 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Rideterapi – v/Tina Sonne Dahl  
4. Meddelelser fra formanden  
5. Rapport fra udvalgene - inkl. næste stævne 
6. Arbejdsweekend 
7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1: 
Godkendt 
 
Ad 2: 
Godkendt 
 
Ad. 3: 
Tina Sonne Dahl var på besøg for at fortælle om rideterapien på SLRK. 
Omkring de små klasser samarbejder Tina med en af skolens pædagoger. Der er ca 8 børn i en 2-
3 måneders turnus. Med de lidt større børn er det også en form for stres- og følelsesmæssig 
terapi, som kan bygge bro i andre sammenhænge. 
 
Alt efter børnenes behov, bygges læringen op omkring den enkelte elev. 
 
Der sker så stor udvikling med de enkelte elever, hvilket smitter af på indlæringsevnen/paratheden 
i skolen. 
 
Der laves mange forskellige balance og koordinationsøvelser, og alt bygges op fra jorden – først i 
stalden derefter i ridehuset. Der anvendes meget tid på den sproglige forståelse ved ridningen.  
 
Tina fortalte, at der er god forældrekontakt, hvilket er en rigtig vigtigt for at også kontakten med 
eleven styrkes. 
 
Vi glæder os til at følge Tina og hendes nye elever i den kommende periode. 
 
Ad 4: 
 

• Der er indhentet nye børneattester på samtlige undervisere. 



 

 

• Kulturnatten er ved at være en realitet og alt er på plads. Vi har fået tilsagn fra mange af 
vore flittige hjælpere. Det tegner godt, og vi takker på forhåndJ 

• Også en stor tak til de flittige hjælpere, som deltog ved Broløbet. En noget våd og kold 
fornøjelse, men dejlig med et flot fremmøde. 

 
Ad 5: 

• Line har fået lavet udkast til hjælperlisten til Kulturnatten. Karen laver for natholdet. 
• Jakob har haft kontakt til Charlotte Hansen omkring log. Tilbud kommer snarest, så vi kan 

komme videre med projekt ”Klubtøj” 
• Line og Thea er i gang med at træne Wendy op igen. 
• Gennemgang af førstehjælpskasserne – Karin og Karen fortsætter med dette lille projektJ 

 
Ad 6: 
Stævne udvalget: 

• De seneste 3 stævner har alle givet flotte afkast, og vi har fået mange rosende ord med på 
vejen fra de mange besøgende. 

• Ved seneste dressurstævne havde vi for første gang en DRF Para Cup. Dejligt med så fint 
et fremmøde. Bestemt noget vi vil takke ja til en anden gang. 

Staldudvalget: 
• Der har været store oprydningsdag i staldenes sadelrum, hvilket flere opstaldere har måttet 

sande på den ”hårde” måde. Vi håber dette vil hjælpe til, at der fremover bliver holdt lidt 
bedre orden;) 

• Vi søger staldvagter til weekend og aftenvagterne, og vi har fået flere ansøgere. 
Rideskoleudvalget: 

• Wendy er ved at være klar til rideskolen igen, og tages i brug i første omgang på 
trækkerholdene 

• Lille Fanny er i oplæring som rideskolepony, og vi er sikre på, at den bliver et hit, når den er 
helt klar 

• Ida er kommet tilbage, og er efter endt genoptræning kommet stille og roligt i gang igen. 
• Rikke skal ride Bailey 2-3 gange ugentligt i en periode. 
• Vi har fundet en køber til SLRK’s April Surprice, og vi håber den lille charmetrold vil falde 

godt til i sit nye hjem. 
 
Ad 7 Næste stævne: 
D-stævne m/klubmesterskaber afholdes i oktober. Banebyggeren er på plads – tak til Tania Seierø. 
Hjælperlister skal op, og Tania laver en Doodle på FB for tilmelding af hjælpere. 
 
Ad 8: 
Næste møde afholdes d.24/10 kl 19:00 hos Helle N 
 
 
 


