
Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.06.2017 

Tilstede: Karina, Pernille, Rikke, Hans H, Hannibal og Tina  

Referent: Tina 

1. Godkendelse af referat 

Godkendt 

2. Økonomi 

Vi har fået en ny skiltesponsor – LH Kommunikation. 

Vi solgte for knapt 15.000 kr. i tutten til Sydhavs cup. 

Skal vi søge nogen fonde og indkøbe nogen trampoliner, så vi selv kan lave træning på trampoliner? 

Måske bliver der startet nogle hold op i Sakskøbing, så vi afventer, om dette bliver til noget. Hvis 

der bliver startet noget op, kan vi måske få lov at lave et lukket hold kun for klubben. 

Skal vi søge hos TrygFonden til en hjertestarter? 

3. Orientering fra DRF/D5 

Rideforbundet har valgt 4 klasser ud til jubilæums klasser til vores springstævne i september – 50 

og 60 cm for hest/pony og 80 og 90 cm for hest. 

Der er møde i distriktet i dag, men vi har meldt afbud pga. vores eget møde. 

Rideforbundet har afskaffet, at rytterne skal have ridemærker og klar, parat, start for at erhverve 

rytterlicens. 

Der er lavet stævnekalender for 4. kvartal 2017og 1. kvartal 2018 i distrikt 5 – Hannibal vil kigge på, 

hvilke datoer der er taget i 1. kvartal og planlægge klubmesterskab ud fra det.  

4. Orientering om indkomne breve 

Der er ingen indkomne breve. 

5. Staldmøde, dato 

Der skal holdes staldmøde søndag d. 16/7 kl. 11.00 

Punkter til mødet: 

- Sommervask af stald 

- Ferieafholdelse – dækning i ferieperioder. Der står i kontrakten, at alle skal være med til at 

dække ind. Det passer med, at alle skal have en dags vagt om året. Dem er ikke kan/vil have 

disse vagter, må sælge vagterne. Vi kan lave nogle deadlines for, hvornår Linda skal melde ind 

med, hvornår hun vil holde ferie, så folk kan planlægge ud fra, hvornår de skal have en 

staldvagt. Klubben skal ikke være ansvarlig for at få dækket ferieperioderne ind. Der vil være to 

kalendere – en med weekendstaldvagter og en med staldvagter i ferieperioderne Vagterne 

deles ud efter boksnumre. 

- Oprydning 

- Åben rideklub 

- Wrap 

6. Sommervask af stald 

Boksene skal vaskes ned i perioden d. 19/8 til d. 28/8. 

7. Wrap situationen – Rikke afventer svar fra Henrik Tærsker 



Henrik mangler at give en tilbagemelding på, om vi får en leverance på wrap d. 1/7 – vi mangler ca. 

3 baller indtil vi kan få det nye fra i år. Vi har drøftet alternativer, hvis Henrik ikke kan leverer til den 

1/7.  

8. Åben rideklub 

Vi tager det op på staldmøde om der er nogle, som ønsker at være med til noget. 

9. Næste møde 

Onsdag d. 25/10 

10. Evt. 

Bjarne synes, at der var lidt rodet på gårdspladsen efter sidste stævne. Vi tager det til efterretning. 

 

 


