
 

 

 
 
 

     Bestyrelsesmøde d. 6/2-2014 
 
Tilstede: Jakob, Karen S, Karen P, Helle, Anne, Charlotte 
Fraværende: Pernille, Kamilla 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
5. Regnskab 
6. Generalforsamling - planlægning. 
7. Certificeringer - Organisering og Sikkerhed 
8. Evt. og fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1: 
Godkendt 
 
Ad 2: 
Godkendt 
 
Ad 3: 
a. Vi har modtaget en forespørgsel om køb af Monty Grace. Vi har valgt at takke nej, da vi 

allerede har andre planer med ponyen. 
b. Forespørgsel om lån af rideskoleponyer til TREC. Kan desværre ikke lade sig gøre til 

det kommende TREC stævne, da der er rideskole hold lørdag formiddag. Evt. 
heste/ponyer, der ikke bruges i rideskolen lørdag, kan lejes, hvis de er egnede til 
formålet.   

c. Vi har fået en forespørgsel om, hvor tit der er spring på undervisningsholdene. Der kan 
laves let springundervisning den første gang i måneden. Der ud over kan underviserne 
efter eget valg, lave besindighedsbaner, som styrker rytterne i deres ridning og 
færdigheder. 

d. Ordinært årsmøde i DRF D4 afholdes d. 20/2 kl 1900. Der vil være deltagelse af 5 fra 
SLRK's bestyrelsen 

e. Der afholdes repræsentantskabsmøde i DRF d. 27/4. Bestyrelsen tilmelder 3 personer. 
f. Vi har fået et tilbud om at købe en lille pony, men har valgt at takke nej, med den 

begrundelse, at der pt ikke er behov for endnu en rideskolepony. 
 
Ad 4: 
a. Stævneudvalget - Der er lavet stævneplan og vi har i denne sæson fået 10 stævner. 
b. Sponsorudvalg  - Der er søgt om tilskud fra diverse tilskudspuljer hos Slagelse 

   Kommune. Vi har modtaget et fint beløb til køb af diverseudstyr til 
   rideskolen. 

   - Vi skal stadig søge at få flere skiltesponsorer, generelle sponsorer 
   og sponsorer til springmateriel 
c. Staldudvalget  - Der kommer ny staldplan medio februar. 
d.    - Der er kommet et tilbud om et ny fuldfoder. Emnet tages op på  

     næste staldmøde. 



 

 

 
 
Ad 5: 
Udkast til regnskabet for 2013 blev gennemgået. Regnskabet vil herefter blive fremsendt til 
revisor. 
 
Ad. 6: 
Planlæggelse af generalforsamling. Der er ikke modtaget nogen forslag.  
 
Ad. 7: 
a. Organisationscertificering - DRF har nu gennemgået vores udkast til certificering. Vi 

følger op deres kommentarer, så vi kan opnå den endelige certificering. 
b. Sikkerhedscertificering - DRF har nu gennemgået vores udkast til certificering. Vi følger 

op deres kommentarer, så vi kan opnå den endelige certificering. 
 
Ad 8: 
Vi kigger på ridehusbund og muligheder for anlæggelse af fiberbund i det store ridehus. 
 
Næste møde fastsat til d. 23/2-2014 i rytterstuen kl 1000. 


