
 

 

 
 
 

     Bestyrelsesmøde d. 28/4-2014 
 
Tilstede: Jakob, Karen S, Karen P, Helle S, Helle N, Kim 
Afbud: Kamilla, Charlotte 
 
Dagsorden 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
5. Status APV samt beredskab (Kim) 
6. Aktivitetsplan, hvad er næste projekt? 
7. Evt. - herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. Helle S har en del punkter 
 
Ad 1. 
Referat godkendt. 
 
Ad 2. 
Dagsorden godkendt. 
 
Ad 3. 

1. Alle græsfolde er gødet.  På vegne af Fonden for Slagelse Ridecenter og med hjælp fra 
Michael Neergaard søger vi (Fonden) EU-tilskud til gødning.  Dette kræver en del 
administrativt arbejde og indberetning til tiden, så der laves en aftale med Gefion. 

2. Vi har fået etableret vejen op langs springbanen til sommerfoldene.  Den er lidt ujævn og 
der dukker mange sten op, men det forventes at den ved hjælp af lidt regnvejr og tromling, 
nok skal sætte sig ordentlig i løbet af sommeren.  Renderne i begge sider skal fyldes med 
sten, så der skabes et ”dræn” til regnvandet.   

3. Baneplaner er itu og den ene gaffel på frontlæsseren er bukket. Begge dele er afhentet og 
vil blive repareret. Vi indkøber desuden spyd til frontlæsseren.  

4. G&S har kontaktet os med ønske om ponytræk til Åbent Hus 3. maj.  Grundet 
undervisningen om lørdagen og springstævnet måtte vi afslå. Vi håber dog at vi får 
tilbuddet igen én anden gang, da det giver gode penge til klubben.  

5. JobCenter – Mogens – har haft sidste arbejdsdag og Jakob har talt med JobCenter om en 
ny medarbejder, der kan hjælpe Connie med de mange arbejdsopgaver.  

6. Vi har bestilt Falck abonnement på vores traktorer.  
 

Ad 4. 
Stævneudvalget  
Årets første udendørs springstævne afholdes i weekenden 3. – 4. maj.  Inklusiv SYDBANK spring 
cup for både hest og pony.  Ca. samme antal tilmelinger, som ved seneste D-Stævne.   
Vi har sagt ja til et ekstra spring stævne, som bliver det sidste udendørsstævne i denne sæson og 
afholdes sidste weekend i september.  
Næste stævne er allerede i slutningen af Maj  C-Stævne 31. maj  - 1. juni.  
 
 
Juniorudvalget  
Vil gerne arrangere et ”førstehjælp til hest” i samarbejde med Gimlinge Dyrlægeklinik.   
Er starter undervisning i Ryttermærke 2 om torsdagen, efter en vellykket Ryttermærke 1 prøve, 
hvor alle ryttere bestod.  
 
 



 

 

 
Staldudvalget –  
Arbejdsdagene forløb godt, der blev ryddet op og kørt på genbrug. 5 pensionærer deltog kun lidt 
eller overhovedet ikke. Disse 5 ”bokse” vil nu med en personlig mail blive opfordret til at hjælpe 
med at få malet hegn om springbane og givet vores pavilloner og andet træværk træolie. At vores 
pensionærer skal hjælpe til arbejdsdage er en del af opstaldningskontrakten, og hvis man ikke vil 
arbejde, så faktureres man jf. prislisten.  
 
Pensionærer skal starte indgræsning – og der arrangeres ormekur, så hestene er klar til 
sommerfoldene i slutningen af Maj (afhænger af græssets beskaffenhed, hvornår det bliver).  
 
Ad 5. 
APV er gennemgået sammen med Connie.  Der var 3 anmærkning, som skal rettes/ordnes 
indenfor de næste 14 dage. Det tager Kim vare på. Der er lavet en mappe – APV – som står i det 
lille rum v/rytterstuen.   
Vi skal have fyldt førstehjælpskasserne op – Karen S i løbet af weekenden 
Karen P skaffer øjenskyld, vi kan have stående i maskinhallen.  
Eftersyn på brandslukkere er gennemført – nye mærkesedler sættes på.   
Vi søger et par ekstra brandslukkere, så der kan lægges én i hver traktor.  
 
Tilbud på førstehjælpskursus med certifikat modtaget.  16 personer fra SLRK tilbydes et 1-dags 
kursus til efteråret.  Vil være obligatorisk for staldpersonale og undervisere.  
 
Ad. 6 
Aktivitetsplan for den kommende tid: 
Kalender:  
Elevstævne for rideskolen er planlagt til søndag 11. Maj 2014 
C-Stævne for hest og pony 31. maj – 1. juni 
Ponytræk ved Dyrenes Dag d. 22. juni 2014. TREC indslag laves af Anne R + 1 person mere. 
 
Arbejdsopgaver MAJ/JUNI: 
Dræn ved vej til sommerfold – afskaffe ”søen” eller i det mindste at reducere vand (17. – 18.maj) 
Opdeling af rideskolehestenes sommerfold 
Træolie til pavilloner og hegn + de 2 vinduer v/rytterstuen.   
Maling af hegn omkring springbane 
Lægge sten i ”renden” på den nye vej.  
Dræn ved springbane ned mod skov 
 
Ad. 7. 
Løse hunde, men især de ulækre efterladenskaber fra vores firbenede venner er blevet et stigende 
problem på centret. Hunde skal være i snor, når de er med - og hundeejerne må huskes på at der 
skal ryddes/samles op.  
 
Helle S har lavet oplæg til Klubvandrepokal. Gennemgået og godkendt, kan iværksættes.  
 
Strategimøde 2014 for bestyrelsen afholdes 24. maj fra kl. 10. Jakob og Karen S indkalder og 
sender agenda ud.  
 
Helle N snakker med Lotte om sommerfold til Rideskolehestene.  
 
Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes v/strategimødet 
 
 
 


