
 

 

Referat af bestyrelsesmøde SAR 06.05.20 

Deltagere; Lenette; Kim, Ida, Dorthe, Sanne, Signe og Camilla 

 

Næste møde: Onsdag d. 17.06.20 kl. 17. 

Hjemmeside mm.: Ida beder Palle om at rette kontaktoplysninger på bestyrelsen. Drøftelse 

af om hjemmesiden alene, fremover kun skal indeholde kontaktoplysninger, priser og 

muligheder for facilitetskort samt medlemsskaber – øvrige oplysninger skal ligge på facebook 

grupperne. 

Lenette laver et udkast til indhold på hjemmesiden og beder evt Hanne Bratholm eller Tina 

Jeppesen om hjælp til eksekvering.  

I den åbne SAR gruppe på facebook er det muligt for alle at lægge billeder mm op, på den 

officielle side kan bestyrelsen lægge meddelelser mm op – der arbejdes på at Camilla også 

bliver admin der. 

Økonomi: Indmeldelser skal fremover stiles til Kim, som også sidder med medlemskartoteket. 

De henvendelser, der er kommet om nye medlemmer, er behandlet af Kim. Der er 

medlemstilgang fra 77 til 86 medlemmer – dejligt! 

Fremover sendes der en samlet regning, således at ormekure, gødningsprøver, kontingent mm 

påføres boksregning og pensionærerne derfor kun modtager én samlet regning hver måned. 

Ordningen med at betale via mobilapay fungerer godt. 

Der er en pensionær, der aktuelt skylder for 2 x boksleje. Vedkommende er kontaktet og vi 

afventer lidte endnu en løsning – alternativt kan der laves aftale om fx afvikling ved 

staldvagter. 

Alle pensionærer har modtaget opkrævninger – opslag om evt fejl i opkrævninger eller 

manglende regning skal ikke lægges på facebook, men rettes direkte til Kim. Fremover vil 

disse blive slettet efter henvendelse til ophavsmand. 

Kim kontakter Peter i fht at få flyttet klubbens E-boks til Kim. Kim har spurgt om hjælp til 

håndtering af fakturaer og det er besluttet at spørge Hannibal om hjælp hertil. 

Stævne: Endnu intet afklaret i fht afvikling af Sydhavscup næste weekend. Generel drøftelse 

af hvorvidt stævnet kan gennemføres tilfredsstillende under disse vilkår. Stor usikkerhed 

omkring hvordan Tutten skal kunne holde åbent? Kan der kun sælges drikkevarer og 

færdigindpakket mad? Skal der laves opdelte områder på græsset med max antal personer i 

hvert felt? 



 

 

Følgende er aftalt; hjælpere bliver kontaktet om ca tider og at vi kan risikere at måtte aflyse, 

hvis det ikke bliver muligt at afholde næste weekend, kan det blive aktuelt at søge 

stævnekoordinator i distriktet om en stævneweekend i juli, hvos vi så kan afvikle finale delen 

af stævnet, mens LSP afholder første runde på deres oprindeligt tildelte weekend. 

Der har været mange henvendelser omkring startberettigelse, som udelukker mange. Til 

næste år skal der kigges på disse, men det har vi ikke kunnet nå i år. 

Bokse udlejes i år ikke på ”timebasis” som det tidligere har været praktiseret, men kan 

primært benyttes af hjælpere, der har behov for at sætte hest ind eller ved eventuelle skader 

o. lign. Hvis ingen andre ønsker at leje boksene, kan de udlejes til interesserede. 

Stalden: Nye henvendelser vedr. bokse skal rettes til Lenette. 

De nye kontrakter er færdige og sendes til pensionærerne og til bestyrelsen. Kontrakterne har 

været drøftet i staldudvalget. 

Når det bliver muligt igen, skal der afholdes nyt staldmøde, ligesom der skal indkaldes til 

medlemsmøde, hvor bestyrelsen kan præsentere sig yderligere og fremlægge visioner for 

klubben. 

Klubben har fået tilbud på flis til ridehusbund og de 2 udendørs baner – Lenette har en prøve 

med. Kim lægger den på den ene bane ude og så ser vi hvordan det går. Prisen er kr. 6000,- 

mod normalt kr. 12.000,- 

Udvalg: Kim er udtrådt af staldudvalget, som nu består af Lenette, Bjarne, Benita, Hannibal, 

Susanne J. og Christina T. 

Aktivitetsudvalget står på spring for at planlægge aktiviteter for medlemmerne så snart det er 

muligt. Sanne tilbyder både oplæg om træningsskalaen og rid for dommer arrangement. 

Victoria M er ny ungdomsrepræsentant, men hun er lidt usikker på hvad opgaven indeholder. 

En fra bestyrelsen hjælper Victoria med at indkalde juniormedlemmer til en hygge aften hvor 

man kan drøfte indhold og arrangementer, der kunne være spændende for de unge. 

 

Referat - Camilla 


