
 

 

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 25.09.20. 

• Formandsposten skal besættes efter at Ida har meldt at hun trækker sig. 

Efter længere overvejelser har Dorthe besluttet at sige ja til posten, forudsat at alle 

hjælper og bakker op (som hidtil). Det skal afklares om Signe eller Sanne træder ind i 

bestyrelsen i stedet – når dette er afklaret, meldes det ud på facebook. 

• Kode til kalendersystemet. 

Vi mangler koden hertil således at vi kan redigere – hverken Kim eller Camilla har disse 

i mails eller papirer – Camilla skriver til Peter om han har disse og kan fremsende dem. 

• Booking af ridehus til spring og dressur. 

Efter en del ballade omkring Rikkes opslag vedr. undervisning i dressur tirsdage har det 

været undersøgt hvorvidt Hans Herman kunne rykke sin springundervisning til onsdage 

fra kl. 18-21 – dette er muligt og meldt ud på facebook. Der er således mulighed for at 

springe onsdage, torsdage 19-21 og lørdage fra 15-19 - alt skal dog bookes min 2 dage 

før. Ridehuset er ikke lukket ved undervisning (kun ved løsspringning), der skal dog 

tages hensyn til dem, der får undervisning. 

• Årsmøde i D5 

Camilla orienterede om dette. Distriktet har besluttet at betale dommerudgifterne i fbm 

distriktsmesterskaberne i håb om at gøre det mere attraktivt at afholde disse. Drøftelse 

af om SAR snart er klar til at påtage sig afvikling heraf igen. Stævnedatoer for 2. og 3. 

kvartal skal ansøges inden 15.10.20 – der skal afholdes Sydhavscup i maj/juni, et 

klubmesterskab i april/maj og et støttestævne (C) i august – Dorthe og Camilla finder 

datoer og søger.  

Distriktet ønsker flere C stævner afholdt, dette bidrager SAR således til med 

støttestævne i 2021. Der er orienteret om samarbejde mellem DRF og Dansk Industri, 

hvor klubberne kan søge juridisk råd/vejledning. Endvidere er der indgået samarbejde 

ml DRF og Zibrasport omkring streaming af diverse stævner. DRF har besluttet at 

licenser for resten af 2020 er til halv pris og fremover gælder disse fortløbende for et år 

ad gangen. 

Klubkonsulenterne nedlægges – i stedet ansætter DRF 2 personer som erstatning. 

Repræsentantskabsmøde bliver d. 17.04.20. 

• Hjemmesiden – Camilla er blevet kontaktet af Palle, som har undret sig over at 

kontakten med Ida er stoppet noget brat. Camilla skriver til ham med opdatering af 

bestyrelsen så dette kan rettes på hjemmesiden og så mails sendes til de rette 

personer. Lenette ringer til Palle og aftaler hvad der skal ske med hjemmesiden 

fremover. 

• I fht ændring af bestyrelsen og adgang til Hippoadens konto – alle skal sende mail til 

Kim med billede af sundhedskort og pas/kørekort. Hippoadens Sædingegårdsridt aflyses 

i år grundet corona og restriktioner i den forbindelse. 

• Der er planlagt arbejdsdag d. 31.10.20 kl 10 – opgaver og dato er lagt på facebook. 

Opstaldere, der ikke kan den dag, skal henvende sig til bestyrelsen eller staldudvalget 

for at få anden opgave – dette har Helena og Tina J allerede gjort og der er lavet aftaler 

med dem. 

Der kommer flis til ridehuset d. 02.10.20 som skal fordeles 03.10.20 fra kl. 9. 



 

 

• Evt. Sanne efterlyser en anden mulighed for at finde klubmester i dressur end ved brug 

af at gange med koefficienter efter sværhedsgrad – dette drøftes på et næste møde, 

hvor man gerne må have tænkt over dette. 

Klubben har fået penge fra Lollandsfonden – beløbet kendes endnu ikke, men SUPER 

DEJLIGT!!!!. 

 

Vi fik ikke fundet en ny dato for næste møde – det må vi klare over messenger ☺ 

 

Referat - Camilla 


