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Referat fra SLRK’s bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. april 2019 

 

Fremmødte: Karen, Susanne, Lise-Lotte, Michael, Danielle, Anja, Sabine, Tania og 
kasserer Karen. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidst – godkendt 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Kasseren informerer 
4. Formanden informerer 
5. Udvalgene informerer 

a. Stævneudvalget 
b. Staldudvalget 
c. Rideskole 

6. Eventuelt 
7. Næste møde 

 

Punkt 3. Kasseren informerer: 

- Økonomi gennemgået ved kasserer. Medlemstallet ser fint ud. 

Vi bør prøve at søge fonde om midler til vores projekter. 
 

Punkt 4. formanden informerer: 

- Børneattester: har fået på alle, mangler dog på Danielle og 

nyansatte Mie. Danielle sender sit CPR nr. Til Tania. 

- Vil det være muligt at opsætte en nøgleboks, i tilfælde af 

formanden, eller andre uden en nøgle skal bruge en. 

- Info omkring Karen og Tanias deltagelse til 

repræsentantskabsmøde. Der var ikke noget super relevant. 

Seges har lavet en app som er god og kan anbefales. DRF 

fortalte om statistik, at medlemstallene var stigende. Dog var 

stævnedeltagelsende faldet med 10% sidste år, dette drøftede 

bestyrelsen kunne skyldes tørken og kværke epidimien. Der er 

blevet lavet en facebook gruppe for elevskoler.  

Der er blevet lavet et samarbejde med Riders First, som er et 

undervisningsprogram bl.a. med spørgeskemaer, men dette 

program koster 2500 kr om året og det vurderes at det beløb 

har klubben ikke behov for at bruge lige nu. 

- Oplæg omkring rekrutering af elever til rideskolen: man kan 

lave et oplæg til daginstitutioner og fritidsklubber som ledelsen 

kan ligge op på forældreintra. Vi har også fået en mail fra 

Slagelse kommune omkring et tilflytter arrangement d. 25/5 kl. 

10-12:30, om der er 2 pers. Fra rideklubben der har lyst til at 

deltage og fortælle tilflyttere om vores klub. 
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- Karen fortæller at hun har indrykket en annonce i ugenyt 

omkring rideskolen. 

- Der blev drøftet på repræsentantskabsmødet om 12-årsreglen 

(et bestyrelsesmedlem må kun sidde 12 år) og 70-årsreglen 

(man må ikke være over 70 år), vi har dog ikke lyst til at benytte 

os af disse regler. 

- Vi gennemgår SLRK’s ansvar og funktionsbeskrivelse. 

Punkt 5. udvalgende informerer: 

Rideskolen:  

- Staldens åbningstider: 7-22, er det så okay at komme og ride 

og kun lukke nogle heste ud? Dette diskuteres. 

Staldudvalget: 

- Træpilleordning skal tilbage, 45 kr. For en ekstra sæk. 

- Ormekur: der skal hænge en sedel omkring prøver til dyrelæge, 

der bliver taget et billede af sedlen til Karen – kasserer. 

- Der vil blive slået et stillingsopslag op omkring weekendpasser, 

man kunne også sænke bokslejen og lave rotation mellem 

passere – dette lyder ikke som et ønske fra opstalderne. 

Stævneudvalget: 

- Sports team Slagelse Kommer på besøg d. 29/4-19 kl. 16:30, vi 

snakker om at de kan se SVK mini holdet træne og individuel 

Anna, som muligvis bliver udtaget til EM og VM. 

- Rideonpowermind – kursus dato afsættes og der bliver drøftet 

prisen. 

Punkt 6. eventuelt: 

- Sørby-marked: 1 tovholder, bliver Michael – sørge for nogle 

hold og hvert hold har en kaptajn/formand. Vi har mulighed for 

vagter torsdag og lørdag på ”Londonpop”, man skal være over 

16 år i cafeen og over 18 år i baren. Holdene skal bestå af 5-6 

personer. Kaptajnen skal sørge for vikar og at alle møder. Der 

vil blive undersøgt om der er forplejning med i vagten. Michael 

laver et opslag som vi i bestyrelsen kan dele i de forskellige 

rideskole grupper. Holdene skal meldes til Michael. 

- Vandingssystem: sølge vandingsting til traktoren, vedtaget at få 

tilbud på et eftertjek af vandingssystem i loftet. Leje en lift til at 

reperarer tagplader og vandingssystem. 

- Vanding af ridehusbund: spring vil have en hård bund – volti en 

blød bund. Vi laver en plan over hvornår der skal tromles, 

harves og vandes.  
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Punkt 7. næste møde: 

- Næste møde afholdes tirsdag d. 7/5-19 kl. 19:00. 

  

 

 


