
Bestyrelses møde d. 5.12 10 
 
Deltagere: C. Munch – C. Hannibal – Sys Holstein – Pia Mikkelsen  
               Delvist: M. Pill og M. Stryhn. 
 

 
1. Referat fra sidste møde godkendt. 
 
2. Økonomi v Hannibal – gennemgået og alt ser stabilt ud dog et forventet underskud 
i forbindelse med årets indvisteringer. 
 
3. Orientering fra DRF / Distrikt 5 – C. Munch orienterer fra mødet b.la. vedr. 
problemstillingen om at meget få klubber har tilmeldt sig ordningen om certificering 
indenfor forbundet. Endvidere om problemstillinger i forhold til klubber med rideskole. 
Pt. diskuteres muligheden for en fælles udd. Fond i distrikt 5. 
Der er møde i distrikt 5 d. 6/1210 hvor Hannibal deltager. 
 
4. Ingen indkommende breve. 
 
5. Orienterings punkter – Analyse vedr. wrap fra Marlene, samt dialog vedr. mulighed 
for levering af wrap fra anden producent.  
 
6. Orientering fra div. udvalg -   
Sponsor udvalg – Ingen bemærkninger. 
Aktivitets udvalg – ingen bemærkninger. 
Stævne udvalg – proportioner er godkendt og sidste tilmelding er midt i Januar. 
Junior udvalg – orienterer om ingen deltagelse i juleoptog d. 12.12 10 men julehygge 
med æbleskiver i cafeen fra kl. 15.  
Kursus udvalget – møde i Dec. Og Sys orienterer videre at Lenette tilbydes at opstarte  
på ryttermærke/underviser uddannelsen.  
Sikkerhedsudvalg – møde d. 15.12 10.   
 
Etablering af ude boksene – Det aftales at boksene forsøges opsat i Dec. 2010. 
Ligeledes aftales det, at boksene er til de SAR medlemmer som ikke har en boks i 
stalden. Derudover råder bestyrelsen over boksene ved stævner, kurser m.m.   
I øvrigt henstiller bestyrelsen til at brugerne sørger for - at efterlade boksen pæn og i 
orden uden efterladenskaber af nogen art. 
 
7. Beslutnings punkter –  
Staldmøde d. 8. 1 2011 kl. 13 - 15 med mødepligt for dem som forsat ønsker at tage 
deres staldvager selv. 
Års møde med Bjarne og Dorit feb./marts mrd. – dialog vedr. dagsorden for mødet. 
 



Standart skrivelse udarbejdes til kursus og andre arrangementer i SAR således, at 
undervisere fremover kender til SAR politikker indenfor sikkerhed m.m. 
Det er også vigtigt, at når vi har gæster i SAR, at gæsterne er gjort bekendt med 
vores regler samt, at de bliver forplejet ordentlig. 
Det er nødvendigt med en standart skrivelse til de medlemmer som arrangerer 
kursus: før – under – efter procedure således, at ingen er i tvivl om hvem der rydder 
op og hvem bestiller mad samt ordner dit og dat.  
 
Forslag til vedtægts ændringer i SAR – DRF opfordrer os i bestyrelsen til, at revidere 
klubbens vedtægter ved først kommende generalforsamling. Forslagene er udarbejdet 
og besluttet samt sendt til DRF for godkendelse. 
 
Børne att. Indhentes nu - på ansatte, undervisere samt bestyrelsen.  
 
Brev til medlemmerne vedr. facilitets kort – medlemskab godkendes. 
 
Godkendelse af salg af fødevarer – udsættes til næste møde. 
 
8. Punkter til drøftelse – 
Mødet med sikkerheds - udvalget d. 15.12 – div. regler vedr. sikkerhed drøftes. 
Strømforbruget er tjekket og vores forbrug er helt ok. 
Bestyrelsen roser boks lejerne for et godt fremmøde samt engagement ved sidste 
staldmøde.  
 
Budget ønsker for år 2011 
– Hegn om udendørs spring bane. 
- Hegn om udendørs dressur bane. 
- Fladskærme til stævne brug samt dvd. 
- 10 spring bomme til fast bane. 
- Harve til ride bane bundene. 
- Flis, til efter fyldning af bunden i ride huset. 
- Fysioterapeutiske Stole  
 
 
 
Næste bestyrelses møde d. 8.1 11 kl. 15                                                                                 


