
Bestyrelsesmøde d. 13. oktober 2020 

Fremmødte: Susanne, Carsten, Michael, Karen, Vicki og Tania 

Referat fra sidste møde – godkendt. 

1. punkt – Formand 

Løn Karen P. og Tania S. står for det i den nærmeste fremtid inden ny kasserer er 

fundet. 

Naboer Der er problemer med at naboen benytter SLRK’s jord til at gå tur med hunde, 

samt køre affald (plastik, murbrokker, haveaffald mm.) i skellet mellem 

sommerfoldene og hans jord. Fonden vil nu tage kontakt med dem for at de 

kan udbedre skader på bygninger mm. Tania sender mails fra dem. 

Bokse Vi ønsker, at kigge på muligheden for at skifte boksene i privatstalden, lidt ad 

gangen. Der kigges på økonomien. 

Barriere Der er planlagt projekt-reparation-af-barriere d. 17/10, og der forsøges at 

finde hjælpere nok så det kan afsluttes på én dag. 

 

2. punkt – Stævne 

Overskud Pænt overskud fra auguststævnet – mangler dog at betale ukendt beløb til 

DRF. Ca. 17.000 kr. i overskud. 

 Flot overskud fra september-stævnet, ca. 26.000 kr. 

 D-stævnet i oktober forløb også godt, mange starter i både dressur og fint i 

spring. Der forventes flot overskud. 

November-stævnet Bliver SLRK’s 30 års jubilæumsstævne – Karen søger om D-stævne. Og vi 

udtænker sjove tiltag. 

 

3. punkt – Rideskolen  

Fyldt op Der er godt fyldt op, det går godt.  

Måtter til staldgangen Et ønske – vi har tidligere fået et tilbud. 

Ny hest Vi er på udkig efter ny hest/pony. 

Parter  Ca. 17 parter 

D4 uddeling Onsdag d. 14/10-2020 kl. 20 uddeles præmien. Og Haydee fremvises. 

 

4. punkt – Stalden    

Weekendvagter Spørgsmål fra staldudvalget. Det er besluttet at flyttede hestes vagter kan 

sælges af klubben så opstaldere ikke skal dække disse vagter. 

Opstaldningsopslag Der slåes nye opslag op omkring ledige bokse. 

 

5. Eventuelt 

Kiosken Reparationer af kiosken skal deles med bestyrelsen så de kan deles mellem 

ansatte eller udføres på arbejdsdage.  

 

Næste møde: Torsdag d. 19. november 2020, kl. 19.00. 


