
 
 

Dagsorden til bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 22, kl. 16.30 
 
 

Til stede: Susanne Vennike, Lenette Lundqvist, Signe Johansen, Conni Bork, Tina Jacobsen og Charlotte 
Hannibal 
Referent: Charlotte Hannibal 
 

1. Godkendelse af senest referat – godkendt uden kommentarer 

2. Økonomi – Signe orienterer kort omkring økonomien. Vi taler om forhøjede el-priser og det faktum 

at også wrap vil stige 

3. Orientering fra DRF/D5 – Susanne orienterer fra møde i D5, hvor 2 medarbejdere fra DRF var 

tilstede. De 2 kunne oplyse om at GO er opdateret, at pas OG klubmedlemsskab er lovpligtige, at 

der var indkommet 139 forslag til reglementsændringer, om voksenrekrutering og –aktivitet. 

Derudover havde de talt om de papirløse dressurstævner. Det blev desuden anbefalet at man to 

sikkerhedskursus – det kan tages online og man må endda forsøge 2 x. Distriktet henstillede ved 

samme møde til at man huskede at få lagt sine stævner hurtigt på GO, og de kunne samtidig 

meddele at ingen havde meldt sig som arrangør på nogen af alle de turneringer der er i DRF, ej 

heller vores egne distrikstmesterskaber. 

4. Orientering om indkomne breve – Conni havde fået en klage fra en opstalder som er utilfreds med 

staldvagter. Dette tages op som et punkt på næste staldmøde 

5. Planlagte aktiviteter – Lenette har en aftale med Hestefys Dorthe Ringer, dato kommer senere. 

Susanne forestår en aften hvor hun gennemgår træningsskalaen, først i maj (Susanne melder dato 

ud og laver opslag) 

6. Årshjul 

a. Hvem skal det bruges til? 

i. Bestyrelsen 

ii. Medlemmer – åbent årshjul på facebook 

iii. Stalden 

7. Dato for staldmøde/påskehygge-frokost Der hænges opslag i stalden med forslag med 2 datoer 5. 

eller 10. april. Den dato med flest tilkendegivelser bliver foretrukket. Vi prøver igen med 

efterfølgende fællesspisning af bestilt smørrebrød 

a. Hvem hænger opslag op i stalden? Evt. Signe???? 

8. Hvordan gør vi SAR til en stærk og attraktiv klub? – Punktet udsættes til næste møde 

9. Evt. 

a. Kort orientering fra stævneudvalget v/Hannibal – der er Ukraine-ridning den 10. maj, 

klubmesterskab den 28/29. maj og derudover har vi fået lov at holde D-stævne den 24/25. 

september. Stævneudvalget holder møde den 23. marts og laver proprositioner. 

b. Hannibal spørger til hjemmesiden. Lenette og Hannibal finder dato og retter til.  

 



 
 
 
 
 

c. Kunne man lave en velkomstfolder, som blandt andet indeholder alle de uskrevne regler 

(Hannibal tilføjer under referat-renskrivningen, at der jo allerede ligger en masse god info 

på hjemmesiden som let ville kunne laves til en folder) 

10. Næste møde – dato findes efter staldmødet 

a. Kunne vi finde en dato hvor alle kan deltage mere end 1 time? 

 


