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Bestyrelsesmøde d 18/1-2017 

Tilstede: Tania, Helle, Anne, Line, Jakob, Charlotte 
Afbud: Jan, Karen, Signe, Karin 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af ref fra sidst. 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Info fra formanden 
4. Naboerne 
5. Planlægning af generalforsamling 
6. Info fra udvalgene 

a. Stævneudvalget 
b. Rideskoleudvalg 
c. Springudvalg 
d. Staldudvalg 

7. Evt og næste møde 

Ad. 1 
Godkendt 

Ad. 2 
Godkendt 

Ad. 3 
Vi har haft dyrlæge til Tulle. Konklusionen blev desværre, at vi må sige farvel til Tulle – hun er nu blevet 
pensioneret. Vi har lavet en aftale med et dejligt sted, hvor hun kan gå og hygge sig resten af livet. 

Vi har en pony, hvor tidligere ejer har videresolgt den på trods af indgået aftale om, at ponyen ikke må 
bruges til regelmæssig ridning. Vi følger sagen til dørs og forsøger at lade handlen gå tilbage. 

Bunden i det store ridehus er blevet dybdeharvet, og planet. Nu forsøger vi, om det kan holde, ellers skal 
vi have ny top på. 

Vi søger efter 2 fjordheste, 1 max 2’er eller lille 1’er pony. 

Formanden havde fået en masse forskelligt tøj med fra Dan Reklame. Det vil blive hængt op i 
sekretariatet i den kommende weekend, hvor medlemmer kan kigge/prøve inden bestilling.  

Ad 4. 
Vi har afholdt møde med Naboerne. Som udgangspunkt var der en ok stemning, men det har 
efterfølgende vist sig, at det vi drøfter og aftaler på disse møder, alligevel ikke overholdes af naboen. Vi 
forsøger en ny løsning. 

Ad. 5 

Vi har fået Søndermarkskolen til generalforsamlingen d. 22/2-2018 kl 19:00. Der er lavet opslag på 
SLRK.dk og på Facebook – SLRK klubliv. 

På valg er: 
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Helle, karen, Charlotte, Anne og Jan (suppleant)  

Umiddelbart ønsker Helle Neumann, Jan og Charlotte Sonne ikke at genopstille. 

Mulige emner blev drøftet, men vi vil opfordre flere til at tage aktiv del i bestyrelsesarbejdet. 

Klubvandrepokalerne er ved at være på plads for 2017. 

Ad. 6 
Stævneudvalget: Vi har fået følgende fire datoer til sævner. 
 19-21/5  C-Pinsestævne 
 30/6-1/7 D-stævne spring 
 25-26/8 C-stævne spring 
 22-23/9 C-stævne dressur 
Rideskoleudvalg: Vi søger efter nye rideskoleponyer.  
 Vi har indgået en aftale med Conny Jørgensen omkring vedligehold på hestestaben. 
 Nadia er ny underviserkoordinator. 
 Der er hængt opslag op omkring Fastelavnsstævne i februar. 
 Der er lavet opslag på FaceBook omkring ridelejr. 
Springudvalg: Der sker prisstigninger pr ½. 
Staldudvalget: Stalden er nu fyldt op. Vi byder de nye opstaldere velkommen og glæder os til at lære dem 

og deres heste at kende. 
 
Ad. 7 
Næste møde afholdes d. 22/2-2018 kl 19:00 hos Anne. 
 
 


