
 
 
 

Bestyrelses møde d. 28.6 10 
 
Deltagere: C. Munch - C. Hannibal – M. Stryhn – S. Holstein – M. Pill  
                  P. Mikkelsen. 
 
 
 
 
 

1. Referat fra sidste møde godkendt. Dog med div. ændringer. 
 
2. Økonomi – gennem gået ved Hannibal.  

 
 

3.  Certificeringer / Div. oplysninger og tilføjelser sendt til DRF og vi forventer et møde                        
    Inden længe. 
 

4.  Indkommende breve: Tilbud vedr. heste huse. Se punkt 9 
     Lollands køre/ride forening som oplyser, at de hos Tina Andersen holder åbent hus d.   
     31.7 10 kl. 12-15 – de efterlyser evt. pony ryttere fra SAR som kunne tænke sig at   
     Deltage denne dag – Hannibal taler med aktuelle pony piger i klubben.  
 
5.  Dialog vedr. staldens venteliste. 
 
6.  Vandings anlæg i ride – huset: Vi beslutter - at opsætte et skab med lås således, at det          
      kun er bestyrelsen som har adgang og mulighed for at justere anlægget. 
 
7.   Åbent hus arrangement bliver d. 25.9 10 fra kl. 11 – 15 
      Dagens program byder på ca. 12 – 16 spændene indslag af forskellig slags. 
      Hannibal udarbejder et arbejdsskema, så vi får et bedre overblik over hvem der  
      Udfører de forskellige arbejd s opgaver. 
 
8.   Vedr. mesterskabet i Fladså: Det er nu helt sikkert at SAR s pony piger blev nr. 1. 
       ( Beklageligvis blev der begået en regne fejl ) 
       Således har SAR nu 2 første pladser. 
       Det bliver fejret på Keldmosegaard med forskellige interne og eksterne gæster.  
 
9.    Ude bokse: Dialog vedr. de indkommende tilbud og vi aftaler, at Sys shopper de  
       bedste huse til den bedste pris. 
 
 
10.  Ridehus bund: Troels udarbejder et tilbud på nye bunde i ridehuset og på en bagerste  
       Ridebane. Vi forventer at begge baner er klar inden åbent hus dagen. 
       Bunden fra ride huset lægges på springbanen ifølge aftale med Hans Herman. 
       Den nye trailer p - plads forventes klar i uge 28. 



 
11.  Klubbens forskellige undervisere vil blive tilbudt at få lagt deres billede samt lidt  
       personlig historik ud på SAR hj – side. 
       Det vil give vores medlemmer et bedre overblik over de spændende undervisnings  
       muligheder Keldmosegaard rummer. 
       Det forventes at være klar til efteråret i forbindelse med opdatering af undervisnings  
       tider i efter/vinter halv året. 
 
12.  Kaffe og slik automaterne bliver ved nærmere eftertanke for dyre i drift. Vi aftaler at  
       tale med Martin Skibssted om ovenstående.  
 
13.  Kursus udvalget orienterer: Udvalget udbyder spring kursus i september på  
       Kelmosegaard. Derudover tilbydes SAR medlemmer i fremtiden div. kursus tilbud til  
       en reduceret pris. 
  
 14.  Punkt evt.  
        Dialog vedr. muligheden for at placerer endnu et ride hus på Keldmosegaard.  
 
        Dialog vedr. fold plan/fordeling af individuelle folde. 
 
        Dialog vedr. Weekend - fodervagter/særligt fokus på at staldens nye boks lejere er   
        Orienteret om alle fodervagtens arbejdsopgaver eller er klar på at købe sig hjælp hvis 
        Der er behov for det. 
 
 
Næste møde d. 25.8 10  
 
Mødet blev afholdt med en varm og sommerlig stil samt en stemning præget af 
koncentration og seriøsitet.  
                                                  
  
 
 
        

 
 
                                            


