
Bestyrelsesmøde d. 19. november 2020 

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

Referat fra sidste møde – godkendt. 

1. punkt – Formand 

Løn – kasserer  Tania og Karen fortsætter med betaling af løn. Det er svært at finde en ny kasserer, vi 

undersøger muligheden for at finde en bogholder til at lave årsregnskab mm. 

Ryttermærke Tania sender infomail til Karen 

Mobning Der har været lidt kontroverser i stalden, der har været møde hvor vi har snakket om 

problematikken, og forhåbentlig går det den rette vej. Alle opfordres til at komme til 

formanden, såfremt det ikke kan løses internt. 

Vandvogn Jakob har indkøbt vandvogn fra nogle donerede midler, den er dobbelt så stor som den 

gamle, som trængte til en udskiftning. 

Folde Der er kommet strøm på ”wrap”folden fordi der fortsat går dyr i hegnet. Forhåbentlig 

hjælper dette.  

Ridebanebund Den gamle bund er solgt. Dejligt! 

Naboer Ingenting siden sidst. Fonden overtager sagerne.  

Barriere Barrieren er blevet super god. Og mændene der har lavet det gode arbejde hyggede sig. 

Fondsmøde Der er flere tiltag i fonden. Pt. har nyt LED lys i det lille ridehus første prioritet. 

Ansøgte penge til barriere Der sendes kvitteringer til den ansøgte fond 

Klubmesterskabet Reglerne ændres til, at rytterens starter i indeværende år minimum skal have startet for 

SLRK i 50% af starterne. 

 

2. punkt – Stævne 

November-stævnet Der bliver lavet Corona tiltag, så vi kan overholde alle krav. Umiddelbart ser det ud som 

om vi har rigtig flot opbakning til stævnet fra rytterne. 

Op-pyntning til stævne Juniorudvalget kigger på fødselsdagsoppyntning 

 

3. punkt – Rideskolen  

Arrangement Der er afholdt arrangement med rideskoleeleverne hvor de lærte om opsadling, 

striglning mm. Der var rigtig fin opbakning – meget dejligt. 

Ny pony Karen har fundet en ny pony, den er pt. på prøve og virker meget fornuftig. 

Julearrangement Der er planlagt julearrangement d. 1/12. Undervisning flyttes til 22/12.  

Dyrlæge Santana bliver lige tjekket mht. et sår, så hun kan blive ”fit for fight” igen. 

 

4. punkt – Stalden    

Varmepumpe Ny varmepumpe i sadelrummet i stalden. Den i rytterstuen har fået service og fungerer 

godt. 

Opstaldere To opstaldere flytter pr. 1/12. Én ny pony er ankommet og der ankommer 3 heste d. 

1/12. 

Mille Susanne vil gerne af med sygemelding mm. fra Mille. Vicki træder ind og hjælper.  

 

5. Eventuelt 

Kiosken Der er lagt nyt gulv i Fodertruget.  

Materiale Grønne-JD-traktor Trænger til et service og reparation – den køres på 

værksted og fikses. 

 

Næste møde: Torsdag d. 17. december 2020, kl. 19.00. 


