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Referat fra SLRK’s bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. september 2019 

 

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

 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden. 

2. Nyt fra Staldudvalget. 

3. Nyt fra Stævneudvalget. 

4. Nyt fra rideskolen 

5. Nyt fra voltiudvalget. 

- kasserer 

6. Eventuel. 

- juniorudvalg 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 1. Nyt fra formanden. 

- Kulturnatten: vi skal bruge en som kan sidde der fra kl 15:45. Måske Anja 

vil sidde på ”kontoret” og sørge for billetter. Michael melder sig også men 

ikke til hele dagen. 

- Karen ”kasserer” har skrevet om vi ikke skal sælge pølsevognen, og dette 

synes vi er en god ide. Tania sætter den på nettet og Karen står for 

fremvisning af pølsevognen. Vi bliver enige om at sætte den til 5000 kr og 

er åbne for bud. 

- Wrap som er dårlig, vil Michael gerne vide hvilken mark de kommer fra og 

hvorfor de bliver dårlige. Der bliver drøftet at det nok er huller fra 

frontlæsseren. 

- Tania og Karen har været til D4 møde. Det negative er at på GO skal man 

betale 40 kr. per tilmelding. 

- Erhvervspraktik i uge 40: Karen kontakter Mille om hun vil have hende 

med. 



Referent: Danielle S. S. Banzon 

2 
 

- Tonen: hvis man er utilfreds skal man sige det på en pæn måde i stedet for 

at sige det på en hård måde og forklare hvis det er ikke hestekyndige 

forældre. 

- Ryttermærker: der er lidt efterspørgsel og Winnie vil gerne stå for 

ryttermærker. Så Tania er begyndt at undersøge om det kan lade sig gøre. 

- Vandproblem med ridehuset, Jacob foreslår en tank til at samle vandet.  

 

Punkt 2. Nyt fra staldudvalget. 

- Palleløfter vil meget gerne have en ny. De ligger på ca 2000 kr og dette 

vurderer vi at vi gerne vil give. Jesper spørger Grønvold og Schou om 

palleløfter. 

- Det er ved at være ormekur tid.  

- Vi har stadig ledige bokse. 

- Der er opstaldermøde d. 24/9-19 og vi håber på nogle flere i staldudvalget. 

- Vinterfolde burde der være plads på og foldskift skulle gerne passe med 

ormekuren.  

- Karen ønsker sig en ny boksdør. 

 

Punkt 3. Nyt fra stævneudvalget. 

- Vi har holdt to stævner og det gået rigtig godt og et flot overskud. 

- lørdag: 12 oktober, voltigeringsklasse. Tania laver et skriv omkring at 

rideskolen kan deltage til klubmesterskabet. 

 

Punkt 4. Nyt fra voltiudvalget. 

 

Punkt 5. Rideskolen. 

- Fanny: skal sælges der er en rideskole hest for meget. Der er 14 

rideskoleheste. 

 

Punkt 6. Eventuel. 

- Referat fra medlemsmøde:  

- Juniorudvalg: Clara, Maja og Freja. De er ved at arrangere stævne på ben. 

 

Punkt 6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

- Tirsdag d.  22/10-19 kl. 19:00  


