
Referat for bestyrelsesmøde i SLRK 

Placering: Fælledvej 4, 4200 Slagelse 

Dato: Tirsdag d. 22. oktober 2019 

Klokkeslæt: Kl. 19:00. 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden. 

- Peter er opsagt, Andreas vil hjælpe Mille. Mille har skrevet til Sabine, 

at hun ikke kan nå sine opgaver. 

- Ridehustider til voltigering, de ønsker to volter om mandagen og 

ingen om søndagen. Dette bliver vedtaget på mødet, at vi opfylder 

deres ønske. 

- Tania har bestilt lodder til børnehjælpsdagen, man evt kan sælge til 

Pony juletræk lørdag d. 30/11 kl 10-15 på casinotorvet.  

- Tania er blevet kontaktet omkring kaninhop og har sendt hende 

videre til juniorudvalget. 

- Louisa overtager kiosken og hun vil gerne have en nøgle.  

2. Nyt fra Staldudvalget. 

- Mille vil gerne have opsagt sine weekender og Sabine har fundet en 

anden til at tage Milles weekender som hun skal snakke med. 

- Arbejdsdag d. 2/11 kl. 9-14. Kenneth vil trække ledninger og der skal 

laves en stige. Havemøblerne skal ind og generel oprydning. Vi 

ønsker indkøb af en ny pressening, til ridehusbunden der står på 

springbanen. 

- Hvem skal bestille hø og halm? Karen slår det op i opstaldergruppen, 

så der er en som kan stå for det. 

- Der kommer en ny opstalder d. 1/11 og igen d. 1/1. 

- Vi har fået doneret noget flis til foldene. 

- Vi har fået 13.998 kr fra Sørby markedet, som skal deles med 

voltigering. 

- Sct. Michaels tjente vi ikke rigtig noget, derfor takker vi nej 

fremover. 

3. Nyt fra Rideskolen. 

- Der mangler vandslange studs, Sabine skriver til Mille. Opstalderne 

skal skylde ben på alle rideskole hestene. 

- Vi har en hest for meget i rideskolen, som skal sælges. 
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4. Nyt fra Stævneudvalget. 

- Det sidste stævne gik rigtig godt og vi har fået stor ros.  

- Næste stævne er 23-24 november et C-stævne. 

5. Nyt fra voltiudvalget. 

-  Juleopvisning med voltiering og rideskolen. 

- Stævne d. 22/8-2020 holder vi sammen med springning. 

6. Juniorudvalget. 

- Arrangementerne gik rigtig godt og pigerne er glade. Næste gang 

skal der nogle sedler op og ud til rideskoleeleverne i lidt bedre tid.  

7. Eventuel. 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde er torsdag d. 2. november kl. 19:00, hvor Karen Sørensen 

deltager omkring SLRK’s økonomi. 

 


