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Internal 

til stede: Heidi, Karen, Susanne, Per, Carsten, Michael og Vicki 
 
 
 

Møde med voltige Ditte og Ida 
Der har gået mange rygter om Voltige ville lukke ned, men det blev afvist, de har lukket et hold ned, fordi 
de ikke kan få nye undervisere og de mangler en hest. Felia er en gammel dame, som ikke kan klare 
galoppen mere, så hun skal snart på pension og de sælger Nelson, fordi han ikke fungere med alle, der skal 
træne ham. 
De mangler en ny hest på min. 160 m. De tilbyder, at den kan deles med rideskolen, så den kan gå som 
rideskolehest, på nær de 2 dage, hvor der er voltige hold og 5 weekender om året, hvor der er 
konkurrenser 
Voltige syntes der er mange pligter, specielt om sommeren, med indluksplaner, og de har svært ved at få 
parterne til at gøre det. 
Vi har haft nogle problemer, med de mængder Wrap, der er taget til felia, på folden, ikke er det de betaler 
for. Men det vidste ejerne ikke, de har købt hø, som hun skulle have, men der er ikke nogen der har hentet 
det. Et andet issue for os, er at der er spærret i ridehuset, men nu de har lukket et hold, så det kun er lukket 
mandag og torsdag fra 17,30-19 og kun i halvdelen af  ridehuset. 
Karen og Ditte sætter sig ned, og finder ud af, retningslinierne omkring en fælles hest. 
 

Nyt fra formanden  
• Heidi har skaffet en tømmer der kommer og sætter en ny dør i saddelrummet og samtidig bruger 

vi den gamle dør på loftet, hvor der bliver bygget en væg, hvor der kan tørres dækner. 

• Heidi har skaffet lamper til udendørsbanen 

 
 

Nyt fra rideskolen 
• Der skal findes en underviser, Karen havde fået en, men han syntes, der var for langt fra bussen. 

• Vi har flere rideskoleheste, som inden for en overskuelig fremtid skal på pension. 

• Strømmen gik i rideskolestalden og ud til foldene lørdag aften, der bliver ringet efter en elektrikker. 
 

Nyt fra stævne 
• Pga. en misforståelse, var banen ikke blevet vandet ordentligt. 

• Der er problemer med vores computer, den fungerede perfekt lørdag, men søndag var den meget 
langsom 

• Ellers var det et godt stævne 
 

Nyt fra stalden 
• Felix bliver, han og ejer er heldigvis faldet til 

 

Nyt fra Sponsoransvarlig 
• Vi er blevet udvalgt til, at være med i en konkurrense i Vestsjællandscentret, hvor man via appen 

kan give point til SLRK. Så det gælder om, at få alle man kender til at stemme på os. 

• Michael skal ud og finde nogle flere sponsergaver, til næste stævne. Heidi og Susanne ville hjælpe. 
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Nyt fra materiale ansvarlig 

• Vi skal prøve, at sælge vores vandingsdims, der står i det lille ridehus, den er ikke samlet. Men er 
vist prøvet at sælge før 

• Vi skal have resten af vores bund, Per taler med Jens Andersen. Michael, Carsten, Per og John 
planlægger at arbejde en dag i efterårsferien i det store ridehus, så bunden kan blive lækker 

• Vi skal have nye dæk på vandvognen 

• Der skal sættes en håndvask op i rideskolestalden,. 
 

Nyt fra kasseren 
• Der er desværre ved, at være tomt i kassen, så der er nogle projekter, der bliver sat i bero 

 
Nyt fra kiosken 

• Der var overskud fra weekendens stævne, det gik faktisk ret godt. 

 
 

EVT, 
 
 
 

Nyt møde tirsdag. d. 15/11, samme tid og samme sted 
 


