
 

 

 
 
 

     Bestyrelsesmøde d. 27/3-2014 
 
Tilstede: Jakob, Karen S, Karen P, Helle S, Helle N, Charlotte, Kim 
Afbud: Anne 
Fraværende: Kamilla 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
5. Certificeringer og herunder beredskab (Kim) 
6. Aktivitetsplan  
7. evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde, 
 
Ad 1. 
Referat godkendt. 
 
Ad 2. 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 3. 

1. Der har været drøftelser omkring gødning af foldarealet på den nye fold og de nuværende 
sommerfolde. Tilbud modtaget og det blev vedtaget at der skal sættes gang I processen. 
Forventet at blive foretaget primo næste uge. 

2. Vi har fået et tilbud på at få genetableret vejen fra rideskole stalden og op langs 
springbanen til sommerfoldene. Vejen vil blive anlagt med tagfald, så vi kan undgå, at vejen 
er mudret til. 

3. Conny tager morgenvagten Skærtorsdag og Langfredag og 2. Påskedag og staldudvalget 
sørger for indlukning. 

4. TREC-stævne aflyst d. 26/4 er blevet aflyst. Der er TREC-dommerkursus lørdag den 29/3. 
 

Ad 4. 
Stævneudvalget - Vi har fået fine tilbagemeldinger på weekendens springstævne. Både på selve 
stævnedagen og pr mail. Vi er glade for de mange hjælpere, som trådte til – der var flot fremmøde 
begge dage. Stort TAK til vore flittige medlemmer 
 
Staldudvalget – Planlægning af arbejdsdagene d. 5 og 6. april. Der er udarbejdet en liste over div. 
områder, der skal håndteres. Der er sat et bestyrelsesmedlem på som ansvarlig for de enkelte 
punkter. 
 
Ad 5. 
Vores SLRK materiel- og beredskabschef har udarbejdet brand- og evakueringsinstruks med 
tilhørende kort over brandplan - tegning med markering af, hvor brandslukningsmateriel, 
hjertestarter og førstehjælpskasser forefindes. Endvidere er der udarbejdet instruks ved 
personskade. Begge instrukser ophænges på udvalgte steder på ridecentret og lægges på 
hjemmesiden. 
 
Der udarbejdes APV i april måned sammen med Conny Jørgensen. 
 
Der indhentes tilbud på førstehjælpskursus. 
 



 

 

Traktorambassadør kursus planlægges i nærmeste fremtid. 
 
Traktorer må kun føres af personer med traktorkørekortcertifikat eller B-kørekort. Personer må kun 
medføres på traktoren såfremt de har en funktion I forbindelse med kørslen. 
 
Ad. 6 
Aktivitetsplan for den kommende tid: 
Elevstævne for rideskolen er planlægt til Søndag 11. Maj 2014 
Vi har sagt ja til at stå for ponytræk ved Dyrenes Dag d. 22. juni 2014. 
 
Ad. 7. 
Vi sender en lille hilsen til dommer Steen Løvholt, der er indlagt på Slagelse Sygehus. 
 
Næste møde afholdes den 28/4-2014 kl 1900 hos Formanden. 
 
 
 
 


