
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 2. juli 2018 
 

Til stede: Karina, Peter, Hans H, Hannibal og Tina 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Peter og Hans H har kigget på foldene – der skal kigges på strømmen, idet der går en del strøm fra 

bla. i starten af foldene og langs skoven. Vi snakker om at tage strømmen fra nederst tråd. 

Der er solgt 7 lamper fra ridehuset. Vi har tre lamper tilbage. 

Det er i stalden vi mangler at få skiftet pærer, og ikke i ridehuset, som skrevet i referatet sidste – 

dette er rettet. 

2. Økonomi 

Vi har drøftet økonomien og prisstigninger. Vi laver en prisstigning på samlet 100 kr pr. 1/1 2019 – 

bokslejen vil stige med 50 kr. og wrappen vil stige med 50 kr. (10 kr. pr. kg.). Prisen på ekstra wrap 

vil stige til 60 kr. pr. kg. 

Wrap og halm kan risikere at stige en hel del pga den tørre sommer. 

Der har ikke været prisstigninger de sidste 10 år. 

Vi hæver startgebyret til vores stævner til næste år. Vi hævet det med 10-15 kr. 

3. Orientering fra DRF/D5 

Der er ikke kommet noget fra DRF. 

På vores hjemmeside under kontakt har vi skrevet om den nye persondataforordning.  

Hvad gør vi med personoplysninger? Vi får lagt oplysningerne fra computeren ned på en USB-pind, 

som låses inde. Opstalder kontrakter låses inde i et skab. I stalden ligger der oplysninger på hver 

opstalder, hvor der står hvem der skal kontaktes ved sygdom – disse oplysninger ligger i 

staldrummet, som er aflåst med kode. 

Hannibal var til møde i D5 i onsdags – der deltog 7 ud af 24 klubber. Der er drøftet, hvordan man 

kan få flere klubber til at deltage. 

4. Orientering om indkomne breve 

SGF holder foreningsdag d. 11/8. Vi melder ikke ind med noget – vi synes ikke, at vi kan byde ind 

med så meget, da vi ikke har rideskole. 

5. Sommerferievagter 

Der er styr på fordelingen af sommerferievagter. 

6. Rengøring af stald 

Bjarne har spurgt, om det kan blive i september, så er svalerne færdige med deres reder. 

Rengøringen bliver d. 7/9 til 16/9. 

7. Fremleje af boks 

En boks kan fremlejes i et år. 

På nuværende tidspunkt betales der 1000 kr. for en tom boks.  

Hvor længe må en boks være tom? 



 
Skal der laves regler om, hvor længe en boks må være tom? 

VI vil have indskrevet i lejekontrakterne, at en boks kan fremlejes eller stå tom i et år. Derefter skal 

der tages en snak med vedkommende om, hvad der skal ske fremadrettet. Hvis man ønsker at 

beholde sin boks, skal prisen være 1450 kr., som er den reelle pris på boksen.  

 

Der er flere på venteliste til bokse. 

8. Sjællandsmesterskab 

Vi får 9000 kr i tilskud fra distrikt 1-5 for afholdelse af sjællandsmesterskaber. De betaler desuden 

for dækner, plaketter og rosetter.  

Der skal holdes sjællandsmesterskaber for kat 1, 2 og 3 ponyer samt pararyttere om lørdagen og for 

junior, Young rider og senior om søndagen. 

Vi køber en buket blomster til vinderne. Vi snakker om at få lavet nogle særlige rosetter, så rytterne 

kan se, at de har været i SAR. 

 

Der skal snart søges stævnedatoer til næste år. Vi snakker om, at vi vil holde en dags stævner lige 

ud over klubmesterskabet og sydhavs cup. Så støttestævnet bliver fortsat en dags stævne, og så 

snakker vi om, at holde en dags stævne i slut august eller start september. Vi snakker om, at dette 

stævne skal være et springstævne – der er efterspurgt C-stævne, vi prøver at gå efter det. 

9. Støttespringning 

Kim kommer og griller denne dag. 

Susanne Vennike har tilbudt, at hun gerne vil komme og bedømmer rytterne, hvis der er nogle som 

ønsker at ride program til bedømmelse. 

Det vil vi gerne sige ja tak til. 

10. Næste møde 

Onsdag d. 26. September 2018  

11. Evt. 

Det kan være svært at skaffe wrap – Henrik Tærsker har høstet under halvdelen af, hvad han plejer. 

Vi må have ringet rundt og finde ud af, om vi kan få skaffet noget mere. Peter ringer rundt og 

undersøger markedet. Peter skal også snakke sammen med Henrik i næste uge. 

Vi overvejer, om vi skal begynder at give frøgræs her til at starte med, og så gå over på wrap. Vi 

undersøger, om det vil kunne lade sig gøre. 

 

Peter og Benita har snakket med en praktikant fra Bosnien, som skal komme mandag og tirsdag i 4 

timer pr. Dag. Forløbet er på tre måneder – fra 18/8 til 9/11. Formålet med praktikken er, at hun 

skal lære dansk. Vi kan godt finde nogle opgaver, som hun kan hjælpe til med.  

 

Peter har opdateret listen over opgaverne i stalden samt listen over de forskellige service, som der 

bliver udført. 

Vi snakker om, hvorvidt der skal være et tidspunkt på, hvornår hestene seneste må lukkes ud på 

fold igen inden ind-træk af alle hestene begyndes. Vi kommer frem til, at hestene ikke må lukkes ud 



 
senere end kl. 14 om sommeren og kl. 13 om vinteren. Hvis man ønsker hesten ude efter dette 

tidpunkt, skal man selv trække hesten ind. 

 

Der er flere steder, hvor det vil være godt at få lagt noget knust asfalt. Karina undersøger prisen for 

at få transporteret det. Bjarne vil gerne fordele det – Karina undersøger om hun kan skaffe en 

tromle. 

 

Mens det er så tørt og afbrændningsforbud, skal al rygning foregå ude foran tutten. 

 


