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Referat fra SLRK’s bestyrelsesmøde tirsdag d. 7. Maj 2019 

 

Fremmødte: Karen, Susanne, Michael, Danielle, Anja, Sabine og Tania. 

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden. 

2. Nyt fra Staldudvalget. 

- Vandvogn 

- Sabine trækker sig til næste valg. 

3. Nyt fra Stævneudvalget. 

4. Nyt fra voltiudvalget. 

- Ny kontrakt. 

5. Eventuel. 

- Springundervisning – plads? 

6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 1. Nyt fra formanden. 

- Karen Sørensen stopper og vil af med det hurtigst muligt, men ellers til 

årsskiftet. Danielle spørger Anne-Marie om hun vil være rideskolens 

kasserer og hvad hun skal have for det.  

- Spring: Vi får nye spring som er i produktion og er færdige sidst på 

måneden. Vi er op på 4 sponsorspring. Michael henter springene i Nørre 

Snede.  

- Kulturnatten: Løvegade 7, 2. sal til at låse ting ind i og vi kan hente 

armbånd allerede nu. Vi skal sælge armbånd d. 27/9-19 til Sct. Michaels-

nat. Hvem vil stå for det, skal vi slå det op på facebook? Vi tager det op på 

et medlemsmøde.  Tania ligger op på Facebook. 

- Mobilepay til forening: 49 kr. om måneden og 999 kr i oprettelsesgebyr. 

Hver transaktion koster 0,75 kr. det tænker vi over og tager det op til 

næste møde. 

 

Punkt 2. Nyt fra staldudvalget. 



Referent: Danielle S. S. Banzon 

2 
 

- Fra 1/8 har vi 8 ledige bokse: Sabine vil stoppe 

- Vi mangler en weekendvagt, ca 1 gang om måneden. Men der er måske en 

som gerne vil have den.  

- Der kommer en erhvervspraktikant, Karen er tovholder på det. 

- Vandvogn er kommet ny af. 

- Den røde stalddør skal males, finde noget billigt eller sponsoreret. 

- 2 nye opstaldere, vil vise dem rundt på fredag. 

- Fold: indluk, det er spild af ressourcer at sælge vores indluk, især herover 

sommeren. Vi tager det op igen til maj-måned, inden sommeren starter. 

- Traktor- Kenneth laver traktortjek/service.  

- Skuret: de laver det færdigt når lærlingen kommer tilbage. 

- Førstehjælpskasser: bliver fyldt op på kalkedag. 

- Tania: opdaterer hjemmesiden og ændrer priserne. 

- Finde sponsorat til nyt hegn, til fold. 

 

Punkt 3. Nyt fra stævneudvalget. 

 

Punkt 4. Nyt fra voltiudvalget. 

- Åbne op for ridehuset mandag kl 19-20.30 for to heste: dette er ikke 

muligt, men vi kan få den kl. 20-21.30. 

- Hvis der kommer en privat voltigeringshest hvilke tider må denne så 

benytte ridehuset: kun det lille, når det er ledigt, eller hvis der er mindre 

end 3 ryttere i det store ridehus. 

- Volti skal rydde op og hjælpe med at fjerne træhestene ved stævne. 

 

Punkt 5. Rideskolen. 

- Vandet ridehus: Peter skal vande, vi følger lige op på det. 

- En ny springtræner, så vi har to: det bliver nedstemt af bestyrelsen. 

- Sandra kommer ikke mere, Julie starter og begynder at undervise, som 

flexjobber. 

- Der er indskrivning i morgen og der er næsten ingen ledige pladser. 

 

Punkt 6. Eventuel. 

- Sælge Fanny og finde en anden pony. 

 

Punkt 6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

- Tirsdag d. 17-9-19 kl. 19:00  

- Medlemsmøde: d.  Tirsdag d. 3 september kl. 19:00. 


