
 

 

 

Referat Bestyrelsesmøde 08.09.2016 
 

 

 
Tilstede: Signe, Jakob, Anne, jan, Helle N, Helle S, Kamilla, Karen og Charlotte  
 
Dagsorden: 
  
1. Godkendelse af referat fra sidst 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Meddelelser fra formanden og siden sidst 
4. Lukket punkt 
5. Rapport fra udvalgene 
6. Sportsteam Slagelse  
7. Klub tøj 
8. Arbejdsweekend 
9.  Evt. og herunder fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1 
Godkendt 
 
Ad 2. 
Godkendt 
 
Ad 3. 
- vi har fået solgt både Bob-cat og den lille grønne traktor. Den nye lille traktor kommer formentligt i uge 

37. 

- Vi får tilbud på gummimåtter til både staldgange og bokse. 

- Vi leder efter en minilæsser og sætter samtidig vores CASE til salg. 

- Kasseren laver status på tilmeldingerne på rideskolen. 

 
Ad 4. 
Bestyrelsen drøftede et lukket punkt. Konklusionen afventes på senere møde. 
 
Ad 5. 
Rideskoleudvalg 
- Udvalg samt et par ryttere tage på udflugt for at finde et par nye rideskoleheste. 

- Underviserne er godt tilfredse med den nye pony, Ida. Den fungerer fint og passer godt på de små 
ryttere.  

- Der er indkøbt og skiftet bid til samtlige ponyer og heste ved sæsonstart. 

- Der vil blive afholdt undervisermøde inden for nærmeste fremtid. 

 
Staldudvalget 
- der har været afholdt staldudvalgsmøder i forbindelse med blandt ande vinterfoldene og fordeling af 

hestene. Der er et par heste som flytter indenfor de næste måneder, hvilket vil give lidt uro, når der skal 
nye ind på de enkelte folde. Der er meldt ud til de berørte folde med besked om sammensætningen på 
jordfoldene.  

-  



-  
- Endvidere er der givet besked til de folde som fortsætter konstellationen som på sommerfoldene. Det 

har givet noget uro blandt visse opstaldere, men der arbejdes fortsat på at få etableret en foldplan som 
vil give ro - både for dyr og opstaldere! Der indkaldes til møde med vallak opstalderne. 

-  
- Der er kommet en forespørgsel omkring muligheden for at bruge en blanding af spåner og træpiller. Vi 

vil undersøge mulighederne, men det vil afhænge af prisen for afhentning af møddingen med blandet 
spåner/træpiller. 

 
Stævneudvalg 
- dressurstævne ti den kommende weekend er blevet aflyst, da der er alt for mange stævner på samme 

tidspunkt. 

-  
- Der afholdes klubmesterskaber sidste weekend i oktober. 

-  
- Vi har fået en sponsor på banen, som muligvis vil stille deltagelse samt ophold til på højkant til et stævne 

i forbindelse med Danmarks Cup'en. Vi fortsætter drøftelserne. 

 
Ad 6. 
Sportsteam Slagelse midlerne vil blive fordelt vore dygtige ryttere. 
 
Ad 7. 
Der indhentes prøver og priser, samt nyt logo.  
 
Ad 8. 
Afholdes 24-25 september. Der laves arbejdsplan over de få projekter som skal laves. 
 
Ad 9. 
Næste møde afholdes torsdag d. 6. oktober kl 19:00 hos Helle N 
 


