
 
 

Referat af bestyrelsesmøde SAR 11.08.21 
 

Afbud fra Dorthe og Kim. Deltagere: Lenette, Signe, Sanne, Pia og Camilla 
 
Næste møde – planlagt til mandag d 20/9-21 kl. 16.30 i Tutten. 
 
Økonomi – udsat da Kim havde meldt afbud. De dokumenter, der lå til underskrift er ikke underskrevet idet 
Dorthe var fraværende (hun skulle underskrive vedr. Netbank) og idet den øvrige bestyrelse ønskede 
uddybet hvad formålet var med at give banken tilladelse til indhente oplysninger omkring personlige 
skatteforhold. 
 
Højttalere – Camilla har brændt de 2 udendørs højttalere af ved klubmesterskabet ved at tilslutte dem alm 
strøm. Hans Herman klarede problemet ved at tilslutte en af de indendørs højttalere i stedet og dette 
fungerede fint – dette er løsningen indtil videre. 
 
Udvalg – Camilla laver nyt opslag til facebook om udvalgene; hvem er med hvor og hvad er opgaverne? 
Dette så vi kan få flere ind. 2 nye har meldt sig til staldudvalget: Helena og Susanne Jakobsen, Louise er 
selvskrevet som staldansat. 
Tina og Lenette er med i sponsorudvalget og Lenette vil gerne være en del af stævneudvalget også. 
 
Baner/bunde – Der afventes udmelding fra Kim i fht aktuel status, hvilke tilbud har vi nu og hvad koster 
disse? Drøftelse af hvorvidt ridehuset skal prioriteres over udendørs baner i fbm forestående efterår? Er 
der lovet at dette kan finansieres over evt boksleje stigning? Afventer Kims deltagelse. 
 
Stævner – der opleves generelt en stor udfordring i fht at få nok hjælpere til stævnet. Dette kombineret 
med en del brok fra de startende gør, at stævneudvalget er udfordret. Stævneudvalget evaluerer på 
sydhavscup og støttestævne samt generelt 16/8-21 og melder herefter tilbage til bestyrelsen. 
 
Stald – der opleves aktuelt en del uro/fnidder i stalden. Pba er der indkaldt til samarbejdsmøde med 
deltagelse fra bestyrelsen 16/8-21 kl. 17.30. Bonus til Louise fx i form af hel eller delvis fri boks? Vi går i 
tænkeboks over mulige løsninger. Camilla og Lenette indkalder til MUS. 
 
 
Weekendvagter – flere har ønsket at bestyrelsen tager stilling til om der kan ansættes en (eller flere) fast til 
at tage weekendvagterne mod en stigning i bokslejen? Fx 200,-/250,- pr. mdr. Vi går i tænkeboks i fht 
mulige løsninger. 
 
Evt -  Ønske om at der udarbejdes årshjul med bla stævner og ormekure mm. Dette har været et ønske 
længe for at skabe bedre overblik og gennemskuelighed. 
 
Hans Herman spørger om der må etableres spring undervisning v Sandra Enemark. Dette er ok med 
bestyrelsen så længe det ikke går ud over øvrig undervisning, som er planlagt – Sarah og Hans Herman 
stabler noget på benene. 
 


