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

 

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

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat. 

a) Suppleant indtrædelse. 

2. Nyt fra formanden. 

a) Tonen på ridecentret 

b) Persondatalov 

3. Nyt fra Staldudvalget. 

a) Ansatte.  

4. Stævneudvalget. 

a) Rollefordelingen af bestyrelsen - hvordan vi modtager vores ”kunder” . 

5. Nyt fra voltiudvalget. 

a) Stiftende generalforsamling. 

6. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 1. Godkendelse af referat: 

- Michael træder ind i stedet for Lise-Lotte. 
 

Punkt 2. Nyt fra formanden: 

- Foldene: hvad gør vi i forhold til nye heste, så de ikke skal gå på sygefold. Man bliver nød 
til at henvende sig til Karen i forhold til folde. Idé give ny tilkomne en introduktion i 
forhold til folde / en informations folder. 

- Den nye persondatalov drøftes og diskuteres hvorvidt den skal forstås og hvordan vi skal 
forholde os. 

- Stævne samtidigt med ridelejren: prøvet at flytte ridelejren, men den kan ikke rykkes. 
Stævnet kan ikke rykkes. Snakker med juniorudvalget omkring ridelejren, gør Heidi og 
Karen. 
 

Punkt 3. Nyt fra staldudvalget: 

- Støvbinder er indkøbt til udendørsbaner. 
- Ny barriere er blevet bevilget (matrialerne). Vi har et læs bund til gode. 
- Strøm på foldene, skal tjekkes om det er blevet lavet. Når man kommer med en ny hest 

skal man sige det. 
- Skriv tydeligt med en seddel på boksen, hvis der er særlige forhold gældende for sin hest. 
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Punkt 4. Stævneudvalget: 

- D4 møde deltog Karen i, som giver et kort referat omkring det. Man kan søge fonde hos 
DIF.  

- Rollefordeling af bestyrelsen: at vi ikke er flere om det samme, men kun en som har 
ansvar og lade hinanden tage de beslutninger. 
 

Punkt 5. Voltiudvalget: 

- Kort info om vores nyoprettet bestyrelse og ”forening”. 
 

Punkt 6. eventuelt: 

- Sørby marked: alt er næsten booket. Vi mangler på de ekstra vagter.  
Dyrenes dag: vi deltager og sælger billetter for hestevognene og det gjorde vi gratis, det 
vil vi have penge for. Voltiopvisning finder vi lige ud af. 

- Sports team Slagelse: var på besøg og så får man anden halvdel.  
 

Punkt 7. næste møde: 

- 4. juni kl. 19:00. 


