
 
 

Referat af medlemsmøde i SAR lørdag d. 11.09.21 
 
 
18 medlemmer var mødt op samt 2 repræsentanter fra bestyrelsen. 
Følgende punkter var til drøftelse; 
 
Klubbens fremtid, herunder bestyrelses- og udvalgsposter: Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at 
overveje om nogle kunne være interesseret i en bestyrelsespost, da vi allerede nu ved, at vi har et par 
stykker fra nuværende bestyrelse, som ikke ønsker at genopstille. 
 
Kort orientering om bestyrelsens arbejde, tidsforbrug mm. Det samme gjorde sig gældende i fht udvalgene 
– det er ”Tordenskjolds Soldater”, som sidder i næsten alle udvalg og det bliver for tungt og for sårbart, hvis 
nogle springer fra. 
 
I fht stævneafvikling er der en kraftig opfordring fra hhv bestyrelse og stævneudvalg om at melde sig til at 
hjælpe, da der ellers ikke kan afvikles stævner fremover. Flere i stævneudvalget ønsker også selv at ride ved 
stævner, men dette bliver svært, da der ellers ikke er hjælpere nok. Endvidere oplever stævneudvalget at 
skulle lægge ører til brok og utilfredshed fra enkelte medlemmer og det har man ikke brug for at høre, når 
man har ligget vandret før, under og efter et stævne – der opfordres til at huske på, at ALT er frivilligt, 
ulønnet arbejde og at vi gør det, så godt vi kan. 
 
Der rejses forslag om at der fx skal hjælpes 2 timer, hvis et sar medlem ønsker at starte ved 
hjemmestævner. Forslag om at der kunne sendes mail eller sms ud til medlemmer herom. 
 
Endvidere ønske om at stævner, i så god tid som muligt, noteres på tavlen i stalden, så folk kan planlægge 
herefter. 
 
Hertil oplyses fra bestyrelsen, at der arbejdes på et årshjul, hvor stævner, ormekure, generalforsamling, 
medlemsmøder mm noteres på – dette lægges på facebook og hjemmeside – måske kan det hænges op i 
stalden også. 
 
Det besluttes at der ikke søges om stævner for 2022 – men i stedet afventes om der kommer flere 
startende generelt til stævner, om status på klubben og hvordan det ser ud hos LSP i fht samarbejdet om 
Sydhavscuppen. 
 
I stedet for stævner, kunne der afvikles mindre arrangementer, fx Rid for dommer, wellnes ridning, ring og 
spring mm. 
 
Rikke Karkov vil gerne spørge Roland om evt et foredrag fra Sirius patruljen som kunne afvikles i Tutten. Evt 
kunne der vindes billetter via Radio Sydhavsøerne, som også kunne give lidt reklame. 
 
 
 
 



 
 
Bunde/Baner: aktuelt gøres der ikke noget i fht udendørsbaner, da der nu vil være behov for at ridehuset 
gøres vinterklart – der er ønsker om at der fyldes flis i og flyttes rundt på noget af gruset, således at det 
bliver mere jævnt – det er blevet ujævnt pga maskinerne i ridehuset i fbm harvning. Envidere ønskes lettere 
maskineri, så bunden ikke belastes så meget af kørslen, diffentieret vanding og at der harves i cirkler, 
således at gruset ikke trækkes ud til kanterne – bestyrelsen drøfter dette med Bjarne. 
 
Kim vil gerne stille sin laserafretter til rådighed en dag, således at bunden i ridehuset kan rettes op – tak for 
det. 
 
 
Evt: 
Der ønskes en bredere kommunikation ud til medlemmer, som ikke står på stedet, måske via en 
nyhedsmail, hvor der kort orienteres om sidste nyt, stort og småt, fx nye i stalden, nyt fra bestyrelsen mm – 
dette da opslag på facebook godt kan drukne i alt det andet dér. Samtidig ønskes der information ud i 
bedre tid – dette med henvisning til det korte frist for nærværende møde. Dette tages til efterretning ☺ 
 
I fht hjemmesiden – her lægges der referater fra bestyrelsesmøder mm (dog oplyses det at referat fra 
sidste genforsamling ikke ligger på hjemmesiden, hvilket rettes snarest) – der kunne lægges notits på fb om 
at der nu var nyt. I fht hjemmesiden skal muligheden for at tilmelde sig nyhedsbrev fjernes. 
 
Der spørges ind til om en evt prisstigning generelt i fbm at der skal genforhandles kontrakt med Bjarne 
inden årskiftet. 
 
Referat Camilla Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 


