
Referat for bestyrelsesmøde i SLRK 

Placering: Fælledvej 4, 4200 Slagelse 

Dato: Tirsdag d. 14. januar 2020 

Klokkeslæt: Kl. 19:00. 

Tilstedeværende: Tania Seierø, Susanne Ravn, Michael Pedersen, Karen Poppelvig, 

Sabine Ethelberg og Danielle Banzon. 

Dagsorden: 

1. Nyt fra formanden. 

- Der er repræsentantskabsmøde i Kolding d. 18/4-20, men der er 

ingen som ønsker at deltage fra SLRK’s bestyrelse. 

- Vicki (rideskolemor) overtager cafeen og Janni sætter hende ind i 

tingene. 

- Jette Berggren vil gerne overdrage vores championater. Tania tager 

fat i Karen Sørensen omkring hvad budgettet ligger på til dækkener 

og pokaler. Michael kan godt overtage, hvis ingen andre melder sig. 

- Forespørgsel omkring specialundervisning med autister, ADHD mm. 

Men Rideskolehestene går for meget derfor besluttes det at vi ikke 

har kapacitet til det på nuværende tidspunkt. 

- Undervisningsgebyret er svært at håndhæve og er besværligt, derfor 

besluttes det at droppe det. 

- Arbejdsdage til at lave fold på den grønne mark enten d. 4-5 april 

eller d. 18-19 april afhængig af stævnedag. 

- Tania undersøger om vi har sparet penge på wrappen, for at se om 

det kan betale sig at få sponsereret ”græsset”. 

 

2. Nyt fra Staldudvalget. 

- Karen Sørensen spørger i forhold til volti’s bokse hvad det endelige 

bliver. Dette tager Danielle sig for at undersøge og klare med Karen 

Sørensen. 

- Sabine vil kigge på bokspriserne, om man kan lave en pris til pony i 

hesteboks. 

- Wrap er et stort arbejde for morgenvagten og Mille og kan ikke 

klares på de 3,5 time som er sat af. Fra 1/3 skal alle opstaldere selv 

pakke deres wrap og selv sørge for poser til aften, for at lette 

arbejdet for personalet. Man må stille 2 poser. 



Side 2 

- Sabine trækker sig fra bestyrelsen og skal overlevere nogle opgaver 

bl.a. staldkontrakter og boksudlejning.  

- Weekendvagterne går godt, men Ida stopper fra 1/5-20, så der skal 

findes en ny. 

3. Nyt fra Rideskolen. 

- Ida Løvlund stopper til sommer, så vi skal finde en afløser til hendes 

ridehold. 

- Helle Neumann hjælper med rideskolen. 

- Der er en køber til Ida og den vil blive opstaldet hos os.  

4. Nyt fra Stævneudvalget. 

- 3 sidste stævner har været gode og givet et godt overskud. 

Vi har fået stor ros for vores stævner. Der mangler dog stadig hjælp 

til stævnerne, da det er de samme som står dagen lang. 

- Der er stævnekoordineringsmøde på mandag, hvor vi får af vide 

hvilke stævnedage vi har fået. 

 

5. Juniorudvalget. 

-Torsdag eftermiddag er der miljøtræning og der bliver spurgt om 

parterne må være med. Dette besluttes at de godt må, Susanne laver et 

opslag.  

6. Eventuel. 

- Der mangler lys ved springene og i det nye skur. Danielle kontakter 

en elektriker. 

- Vi beslutter hvem der får HESTEN og at Susanne Ravn sørger for 

gravering. 

7. Dato for næste bestyrelsesmøde. 

Næste møde er tirsdag d. 18/2-20. 

Derudover bliver der undersøgt om vi kan holde fastelavn d. 23/2-20. 

 


