
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 1/5 - 2018 

Tilstede: Tania, Karen, Signe, Line, Jakob, Karin, Anne, Sabine, Charlotte  
 
Afbud: Anja  
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Formanden informerer 
4. Udvalgene informerer  
5. Henvendelse vedr banerne 
6. Pinsestævnet 
7. Arbejdsdagene  
8. D4 møde 
9. Evt. og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 

 
Ad. 1: 
Godkendt og gennemgået for actions fra sidste møde. Fortsat et punkt åbent vedrørende 
træpiller (Jakob). 
 
Ad 2:  
Godkendt 
 
Ad 3: 
a. Vi har drøftet situationen omkring området og laden.  
 
Ad 4.  
Rideskoleudvalget: Vi har haft dyrlæge til en af rideskolehestene. Heldigvis ingen alvorlig skade. 
Staldudvalget: der er staldmøde den 8/5 kl 17:00. Der har ikke været nogle punkter til 
dagsordenen for mødet. Når vi ser bort fra en enkelt episode, så er stemning rigtig god i 
stalden. Vi ska dog minde opstalderne om, at man skal huske at rydde op efter sig på 
staldgangene. Indgræsningen er begyndt til sommerfoldene, og vi forventer at flytte på græs 
primo juni.  
 
Ad 5: 
Ridehusene skal vandes mandage, onsdage og fredage fast i sommerhalvåret. Ved meget 
varme perioder skal der vandes yderligere. Banerne skal også 
 
 
 
 
 



Ad 6: 
Der er kommet mange flotte sponsorater til det kommende stævne. Tanja søger for at lægge op 
på SLRK klubliv, så der kommer så meget fokus på stævnet og de gode præmier. 
Aftalen med OK benzin er på plads. 
Banebyggere er på plads. 
Der plantes blomster i alle krukker i løbet af den næste uge. 
Der er lavet et arrangement lørdag aften under stævnet, hvor man tager sit eget kød med, og 
Tryllegryden sponsorerer tilbehøret. Vi håber, at der kommer mange deltagere til spisningen. 
 
Ad 7: 
Den første arbejdsdag er den 5/5 - den næste d. 13/5. 
Der indkøbes materialer i løbet af ugen. 
Der skal bl.a. samles sten, laves hegn, ordnes pavilloner, laves bord dommertårnet, males hegn 
omkring springbanen, males spring og sættes skinner på støtterne. 
 
Ad 8: 
Der afholdes D4 møde d. 16/5 kl 18:30 på Slangerupgård v/Ringsted. Fra SLRK deltager Jakob, 
Karen, Sabine, Charlotte.  
 
Ad 9: 
Der er kommet en forespørgsel omkring Ponytræk til en familiedag i september. Anne er 
kontaktperson. 
Den 29/5 kommer schæferhundeklubben på miljøtrænings besøg med deres hvalpehold. 
 
Næste møde afholdes d. 7/6-2018 kl. 19:00, hos Signe. 
 
 


