
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 12.08.2019 
 

Til stede: Hans Herman, Peter, Karina og Marie 
Referent: Tina 
 

1. Godkendelse af referat 

Referatet er godkendt 

2. Ungdomsudvalget 

Ny konkurrence på facebook: 

På SAR’s ungdoms facebookside kører der hver måned en konkurrence om at få sit billede på som 

coverbillede. 

Klubtøj 

Der er flere, der har vist interesse for at få klubtrøjer.  

Vi har snakket om, at vores logo kan ligge ude hos de lokale rideudstyrs butikker, så medlemmerne 

kan få lavet tryk på deres tøj, hvis de ønsker det. Vi spørger følgende butikker, om de vil have 

logoet liggende: Heidis rideudstyr, Hasselø, Stenholtgård og Dit rideudstyr. Hans Herman spørger. 

3. Økonomi 

Der er 105.000 kr. på vores tre konti.  

Peter har indkøbt en le til at slå med rundt omkring.  

Palle er betalt for at fortsætte med hjemmesiden.  

Stalden har efterlyst en ekstra trillebør - Peter indkøber. 

Vi har et overskud på 14.500 kr. på de tre stævner, vi har holdt. Til støttestævnet er overskuddet 

4400 kr. 

Halm og wrap regnskabet løber stadig ikke rundt. Vi skal finde ud af, hvordan vi får det i balance. 

Halmen er en del i underskud, så vi vælger at sætte prisen op med 100 kr. pr. måned pr. 1/10-2019. 

Pr. 1/1 2020 stiger prisen på tom boks til 1450 kr, som er den normale boksleje. 

Vi mangler nogle oplysninger på flere medlemmer. Vi laver et opslag på facebook om vores 

medlemmer vil sende navn, adresse, telefonnummer, fødselsdag og e-mail til Peter på e-mail. 

Vi betaler Bjarne for at slå folde en gang om året – vi betaler i år, men fremadrettet skal 

opstalderne selv betale eller selv sørger for det. Opstalderne betaler direkte til Bjarne. Dette vil der 

blive orienteret om til næste staldmøde. 

Karina undersøger, om græsset overhovedet skal slås, hvis det bliver nedgræsset. 

4. Orientering fra DRF/D5 

DRF har nogle webinar – Styr(k) klubbens drift og sikkerhed, som finder sted d. 16/9 og d. 8/10. 

5. Orientering om indkomne breve 

GSIR overrækker to priser – Guldborgsund pokalen og Du gør en forskel prisen d. 27/9. Vi har ikke 

nogen at indstille.  

Fritidssammenslutningen mangler nogle til at stå på ok tanken d. 17/8, 19710 og 16/11. Vi skal stå 3 

voksne i 4 timer. 



 
 

6. Støttestævne – hvor mange penge skal vi give videre? Tinas bud er: 3990 kr. 

Vi giver 4000 kr. til Natteravnene. 

7. E-stævne i spring 7/9 eller 28/9 

Hans Herman spørger Janne, om vi kan holde E-stævne d. 28/9 

8. Stævner 2020 

Vi holder møde i stævneudvalget og kigger på datoer. 

9. Tutten 

Hanne og Bente er stoppet i udvalget for Tutten. Vi laver et opslag om, at vi mangler folk til at køre 

Tutten til stævner – er der nogle som er interesseret. 

10. Aktiviteter – bidclinic og rid for dommer 

D. 28/8 holdes der bidclinic på SAR. Tutten og ridehuset skal bookes. Alle tre boks er lånt ud. Marie 

vil sørge for kage – der er sodavand. 

11. Arbejdsdag 

Der er arbejdsdag d. 15/9. Karina laver spaghetti og kødsovs til arbejdsdagen  

12. Næste møde 

d. 7/10 kl. 16.30 

13. Evt. 

Ridehusbund – sten 

14. Møde med staldudvalg 

 

 

 


