
Referat fra 1. Bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen d. 

d.1.Juli 2021 hos SLRK 

 

Valg af poster i Bestyrelsen: 

Heidi Bøge Dyrhauge Nielsen er Ny formand og ansvarlig for 

staldudvalg. 

Karen Poppelvig er Næstformand og ansvarlig for stævner samt 

Rideskolen. 

Menige Medlemmer: 

Susanne Ravn er Kasserer. 

Vicki Bang Groth er Kiosk ansvarlig plus ny sekretær. 

Michael Pedersen er Sponsor ansvarlig. 

Carsten Christensen og Per Bech er Materiel ansvarlige. 

Suppleant: 

Tania Seierø 

 

Emner ved mødet: 

1. Stalden: 
2. Tjek af flugtdøre og rettigheder: 

Heidi får en brandmand med ud for at se på muligheder og rettigheder. 

3. Rideskolen holder sommerferie på de små græsdøgnfolde, de store 

sommerfolde, skal gøres klar med ”skillehegn”, dette laver Karen, John, 

Carsten og Per, evt. med hjælp fra Parterne fra rideskolen, de finde en 

dag at mødes. 

4. Den store ridehal skal rengøres og vaskes ned, plus have malet barrieren 

– Denne opgave har Karen givet Mille henover Rideskolens sommerferie, 

hvor der ikke er mange opgaver i stalden ellers. 



5. Når halen er malet, skal vi bestille resten af bunden, klubben har til gode 

hjem, så den bliver rigtig god. 

6. Bunden skal fremover vedligeholdes bedres, og køres oftere, Karen 

(John) skal vise Mille hvordan den køres optimalt. Plus Per tilbyder at 

køre bunden en ekstra gang om ugen. 

7. Resten af privat stalden skal vaskes ned i uge 29 af Per, og derefter maler 

Heidi den. 

8. Ophæng til bokse i privatstalden, bestemmes af staldudvalget og købes 

af klubben, så vi får en ens og pæn stald. 

9. Rideskolestalden: 

Fannys boks bytte plads med foderrum, inden vinter og der skal laves 

noget isolering omkring vandrør dernede. 

10. Skuret med foder skal have tagrender og dør, Heidi snakker med Byg og 

Fugeservice. 

11. Vi skal få dækket hullet i vejen ved møddingen, vi har knust beton til det. 

12. Reklame for klubben: 
Michael vil prøve at få flere billeder annoncer i Aviser osv. 

Heidi har fået lavet T-shirt til hjælpere ved stævner, som kan lånes og 

afleveres efter stævnet igen. 

Kioskvognen kan også gøres mere spændende med Graffiti maling, Karen 

vil forsøge at få kontakt til en ”Maler” 

13. Nye skilte til Ridebaner ang. Opsamling af bomme og hestepære, Per vil 

høre om muligheder. 

14. Stævner: 
15. Hjælperplaner ved stævner, fremover lave et samlet opslag både for 

banepersonale og Kiosk, plus at få til føjet en gruppe til nedtagning og 

oprydning efter stævnet, med ca. tider. Laves af Per og Vicki   ( husk at de 

får trøjer på når de er hjælpere (punkt. 10) 

16. Karen søger en ”Klokke” til stævner, Carsten vil hjælpe med at lede. 

17. Lås i Kioskvogn skal skiftes, skulle være i gang. 

18. Indendørs kiosken, kunne godt bruge et ”automatrelæ” Susanne prøver 

at snakke med Elektrikker. 

19. Blandet: 
20. Dresscode blandt privatryttere, vi er i bestyrelsen enige om at vi ikke har 

andet end sikkerhedsudstyret skal være helt i orden. 



21. Der vil forsøges at afholdes møde med klubbens ansatte løbende 

fremover. 

22. oprydning foran ridehal gammelt komfur og evt. fryser smides ud.. Per 

tager det med ved lejlighed. 

23. Kasserer Job: Susanne overtager Danløn, og Virk.dk fra Karen 

 

Alle medlemmer var til stede og næste møde er sat til d.12 august 

kl.19.00. 

 

 

 

 

 

 

 


