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Referat fra SLRK’s Medlemsmøde tirsdag d. 3. september 2019 

 

Fremmødte: SLRK bestyrelse og 7 medlemmer. 

 

 

- Mødet starter med en kort præsentation af bestyrelsen. 

 

- Hvorfor bestyrelsen har indkaldt til medlemsmøde? 

Bestyrelsen har indkaldt til dette møde for at høre medlemmernes meninger, 

holdninger og fordi bestyrelsen har brug for hjælpere. Ved sidste springstævne var 

der dog mange hjælpere, men dette kan vi takke rideskolen for, da der var mange 

rideskoleforældre som dukket op. Der var dog også nogle af de sædvanlige hjælpere, 

som også skal have tak. 

Bestyrelsen har brug for hjælp til den almene drift af rideskolen og til at tjene penge 

til at drive rideskolen, som fx ved stævner. 

 

- Sct. Michaels Aften er en god anledning til at tjene penge til Slagelse Rideklub.  

I år skal der sælges armbånd og ryddes op i gågaden. Oprydningen varer max 2 timer 

og man går i hold af 2-3 mennesker. Bestyrelsen har brug for et udvalg som vil tage 

sig af denne opgave, her på melder Louisa (rideskole mor) sig. 

 

- Bestyrelsen har også brug for flere hjælpere til bl.a. udvalg. 

Fx et udvalg til rideskolen, som kan arrangere rideskole stævner, striglekursus m.m. 

Et juniorudvalg (her vil Klara gerne være med og vil arrangere et stævne på ben) 

Et cafe/kiosk udvalg til stævner, arrangementer, evt. Åbent hver onsdag til 

springning.  

Louisa melder sig igen på banen til dette udvalg, men har stærkt brug for flere 

hjælpere, som vil stå i cafe/kiosk udvalget. 

Louisa har ikke bil og ønsker 1-2 hjælpere mere som kan hjælpe med fx at handle 

ind. 

- Staldudvalget har også brug for hjælpere, da hun sidder alene i udvalget. 

Staldudvalget står for ansættelser, hø, træpiller, klipning (udlejning af maskine), tage 

imod nye, fremvisning, førstehjælpskasse, staldvagter og meget mere. Men jo flere 

frivillige, jo mindre skal man lave. 

Der er mange som er stoppet, pga personlige årsager bl.a når deres børn stopper til 

ridning, der er bare ikke kommet nye hjælpere ind. 

 

- Rídeklubbens leje af lokaler er meget- høj og bestyrelsen har brug for hjælp til at 

tjene penge ind. Jo flere hænder jo bedre og mere lettelse får vi andre, som løfter 

meget.  

- Bestyrelsen ønsker opbakning!  

Lige nu er det kun bestyrelsen som driver rideskolen. Bestyrelsen er brændt af! 

Vi skal løfte sammen. 
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- Bestyrelsen fortæller hvor ærgerlige vi er over at flere ikke dukker op til mødet idag.  

Et medlem fortæller at hun faktisk ikke vidste vi havde brug for hjælp. 

Formanden fortæller at ALLE hænder kan bruges, man behøver ikke at være 

hestekyndig. 

Et andet medlem fortæller at flere troede at mødet kun var for opstaldere. 

 

- Hvad kan vi gøre for at få flere hænder? 

Der bliver foreslået at sende en seddel med rideskolebørnene hjem, hvor der står at 

vi har brug for forældrenes hjælp. 

Det er et fællesskab man melder sig ind i, når man melder sig ind i klubben. 

Der bliver også foreslået at lave en pjece, hvor der står de områder vi har brug for 

hjælp med. 

 

- Hjemmesiden og facebook er ikke opdateret, bestyrelsen vil gøre et forsøg på at få 

disse medier med på banen igen. 

 

- Stævnerne er med til at tjene penge til rideklubben, men er der for mange stævner i 

løbet af året, siden at det er så svært at få hjælpere? Stævnerne kører meget på 

opstalderne, vi vil forsøge at få rideskolen med som hjælpere. Bestyrelsen skal også 

være bedre til at tage fat i folk og bede om hjælp. 

 

- Der bliver diskuteret at der er mange som ikke betaler dagskort, der bliver foreslået 

at lave en liste med hvem der har facilitetskort til klubbens faciliteter, så der er 

nemmere at spørge folk om de har betalt. 

 

- Der vil blive holdt opstaldermøde d. 24/9 kl 19. 

 

- Der vil blive lavet et opslag omkring at vi mangler hænder til de forskellige udvalg. 

Hvis man melder sig som tovholder, skal man også løse opgaven fuldt ud, da 

bestyrelsen ellers bare står tilbage med løse ender. 

 

- En god ide at få onsdags kiosken op at køre igen, da det samlede alle, både 

rideskolen og opstalderne. 


