
Konstituerende bestyrelsesmøde d. 5/4 - 2018 

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

Afbud: IngenJ 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af ref fra sidst 
3. Formanden informerer 
4. Nyt fra udvalgene 
5. Pinsestævnet 
6. Tal pænt 
7. Lukket punkt 
8. Evt. Og næste møde 

Ad. 1 
Godkendt 

Ad 2. 
Godkendt 

Ad 3. 
Arbejdsweekend: 
Planlægning af arbejdsweekend. For at så mange har mulighed for at deltage, så har vi i år 
valgt at splitte arbejdsweekenden i to, så det bliver lørdag d. 5/5 og søndag d. 13/5. der laves 
opslag på FB – SLRK klubliv og Rideskolen, hjemmesiden, i rytterstuen og staldene. Samtidigt 
vil der blive uddelt sedler til rideskolen.  
 
Tilskud fra kommunen:  
Kommunen er begyndt at skære i tilskuddet, og vi skal have kigget på økonomien fremadrettet. 
 
Foder og træpiller:  
Vi vil i den nærmeste fremtid gennemgå og indhente nye tilbud på foder, så vi kan vurdere, om 
det er muligt at få et bedre tilbud uden at gå på kompromis med kvaliteten. Der er kommet 
forslag om at hæve prisen på ekstrapiller med 5 kr. pr pose. Vi vurderer dette ifbm. de nye 
tilbud. 
 
 
 



Sikkerhedscertificering: 
Vi har valgt ikke at fortsætte certificeringen, da prisen er steget. Vi vil dog vedligeholde vore 
sikkerhedsregler, så vi kan fortsætte med disse på ridecentret. 
 
Rideskole status: 
Vi har nu 6 partryttere, hvilket er meget positivt. 
Der er pt 4-5 ryttere på venteliste, og disse vil blive sluset ind på holdene hurtigst muligt. 
Underviserne skal have gode råd, nye ideer og support til deres undervisning.  
Ridelejr tænkes afholdt 5. til 8. juli 2018. 
 
Ad 4. 
Stalddvalg: Vi har fået en forespørgsel omkring muligheden for at indgå fast i weekendvagt  

planen. Der ud over har vi fået en afløser, som kan tilkaldes ved sygdom etc. 
Weekendvagterne skal skrive på tavlen, når de bytter vagter i fht den oprindelige 
vagtplan! 

Serviceydelser: Der er forslag om, at priserne for dækkenskift skal stige. Bestyrelsen har 
besluttet at lade prisen stige til 350 kr. pr 1. juni 2018.04.05  
 
Ad 5. 
Pinsestævnet: 

Der kommer fortsat flere og flere sponsorer på list herunder både, præmie-, 
klasse- og springsponsorer. Fantastisk! Vi glæder os over den opbakning, som vi 
allerede nu har modtagetJ  
Propositioner skal på DRF Go.  
Der skal laves hjælper doodles.. 
Banebyggere er på plads. 
Dommere er på plads. 
Speakere.  
Skrivere.  
Lyd.  
 

Ad 6. 
Vi har desværre flere tilfælde af mobning på ridecentret for tiden. Vi vil på det kraftigste opfordre 
alle til at tale pænt til hinanden – både i stalden og på diverse sociale medier. Husk på, at 
ridecentret skal være et dejligt og trygt sted at komme for alle! 
 
Vi har på mødet drøftet flere navngivne personer, og deres opførsel på ridecentret. Der 
indkaldes til samtale med disse i nærmeste fremtid! 
 
Ad 7. 
Lukket punkt. 
 
Ad 8. 
Næste møde afholdes d. 1. maj 2018 kl 19:00 hos Charlotte. 


