
 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde 07.06.2016 
 

 

 

Tilstede: Jakob, Helle N, Helle S, Karen, Jan og Charlotte 
Afbud: Anne, Kamilla og Signe 
 
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden 
4. Rapport fra udvalgene 
5. Stævneevaluering - Pinsestævnet 
6. Dyrenes dag 
7. Klublogo og klubtøj 
8. Personale 
9. Evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad 1. 
Godkendt. 
 
Ad 2. 
Godkendt. 
 
Ad 3. 
Formanden informerede omkring følgende: 
- Baneplaner og vander er bestilt. 
- Vi har fået en henvendelse fra kommunen omkring en bygning på ridecentret. 
- Vi overvejer en ny løsning på opbevaringsudfordringerne. Nærmere herom på næste møde. 
 
Ad 4. 
Stævneudvalget 
- Vi har afventer sidste tilmelding til stævnet d. 16-17/6. 
 
Staldudvalget 
- Siden sidst har der været afholdt staldmøde med info omkring sommerfolde mv. 
- Der kommer en ny opstalder i næste uge og der er flere på venteliste. 
- Vi skal finde et par nye weekendvagter. Jagten er gået ind. 
 
Rideskoleudvalget 
- Opdatering på ponyer/heste. 
 
Ad 5. 
Vi har afholdt et super Pinsestævne med flot kritik, glade ryttere og en super fin stævnerapport fra 
TDeren. Der var flot hjælp fra de mange frivillige - en stor tak skal lyde til alle, der trådte til og gav 
en hånd med, hvad enten det var et par timer eller hele dage. 



 
 
Ad 6. 
Søndag d. 26/6 kl 10-16 deltager vi i Dyrenes dag i Anlægget. Der vil blive udarbejdet plan for 
hjælpere, transport af ponyer, samt opstilling af dressurbane. 
 
Ad 7. 
Der er nedsat et udvalg, som vil lægge en logokonkurrence på SLRK.dk. 
 
Ad 8. 
Diverse ansøgninger om deltidsstillinger gennemgået. Vi fortsætter med en af kandidaterne til en 
mulig ansættelse. 
 
Ad 9. 
Der vil blive afholdt ridelejr i perioden 2-6. juli og i uge 31. 
Der planlægges kursus med Jimmi T Sørensen i weekenden d. 13-14/8. 
 
Næste møde afholdes d. 30/6-2016 kl. 19:00 hos Karen P. 


