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bestyrelsen har konstitueret sig
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig, så det næste år ser sammensætningen og
posterne som hver enkelt bestrider således ud:
Bestyrelses poster fordelt således:
Formand Charlotte Munch.
Næstformand Maria S. Larsen.
Kasserer Charlotte Hannibal
Medlem Sys Holstein
Sekretær Pia Mikkelsen
Udvalgs posterne er fordelt således:

Klubhus/service udvalg - C. Hannibal
Kursus udvalg - Sys Holstein
Stævne udvalg – Maria S Larsen – C. Hannibal
Aktivitets udvalg – C. Hannibal
Sponsor udvalg – Charlotte Munch
Sikkerheds udvalg – Pia Mikkelsen

Certifieringer
Dansk Rideforbund er i gang med et pilotprojekt om certificeringer, som skal synliggøre og kvalitets stemple
en bestemt standart i klubberne. Med sådan certificeringer arbejder klubberne mere bevidst med, hvad de står
for og synliggør hvilke kvaliteter de har. Certificeringsordningen indeholder bestemte ting, klubberne som
minimum skal opfylde for at blive certificeret.
I projektet etableres 3 nye certificeringer. Bestyrelsen har budt ind på 2 af dem, et som omhandler sikkerhed
og et som hedder drift- og organisation. Klubben er blevet udtaget til at være med i pilotprojektet.
Dels synes vi i bestyrelsen at vi gerne vil være med til at udvikle de fremtidige certificeringer i DRF´regi, men
mest af alt vil vi gerne være med til at gøre Sakskøbing rideklub mere gennemskuelig.
Vi tror at certificeringerne kan være med til at gøre os alle mere bevidste i dagligdagen, samtidig med at de
skal vise hvad vi står for gennem en synlig standart på både det organisatoriske og det sikkerhedsmæssige
plan.
Hestepas til alle heste
Pr. 1. januar kom der ny bekendtgørelse om at alle heste skal have hestepas. Der er etableret en
overgangsordning, men ved udgangen af 2011 skal alle heste i Danmark være registreret med et hestepas
med medicinsider i.
Har du et hestepas uden medicinsider skal du have indsat medicinsider i det. Hvis ikke du har hestepas, skal
du have lavet et inden 2011 præcis hvornår, afhænger af hestens alder
Bestyrelsen undersøger pt. mulighederne for at arrangere en dag i efteråret hvor en ID-mærker eller en
dyrlæge kan komme på Kjeldmosegaard og udstede pas. Tanken er, at hvis vi samler flere heste samme dag
vil det formentlig give en kvantumrabat som alle kan have glæde af. Mere om det senere….
Du kan læse mere om hestepas på www.hestepas.dk . Samtidig skal du være opmærksom på at for at få
konkurrencepas, skal du først have registreret hesten i et hestepas, som derefter sendes via DRF til
konkurrenceregistrering.
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Klublokale
Når frosten går af jorden skal der graves ud til klublokale som skal laves i forbindelse med ridehuset. Det er
meningen at størsteparten af byggeriet skal foregå når det er forår og sommer, så byggeriet forstyrrer mindst
muligt i den daglige træning af hestene. Vi forventer at det er færdigt til 1. september når, inde sæsonen
starter igen.
Åbent hus på Kjeldmosegaard
I forbindelse med byggeriet på Kjeldmosegaard er det planen at holde et åbent hus i september.
Dagen vil være en invitation til alle om at komme og se vores etablissement. Der vil være opvisning i ridehuset
med forskellige aktiviteter bl.a. kvadrilleridning, springning og hvad vi nu kan få arrangeret for at vise
mangfoldigheden af hvad man kan gøre på hesteryg. Derudover vil der være rundvisning så man kan se
stalden.
Har du en god idé til noget som kunne være et godt indslag sådan en dag, er du meget velkommen til at
kontakte os i bestyrelsen så vi kan få din gode idé med i vores overvejelser om indhold på dagen.
Brandsikkerhed i stalden
Brandmændene fra Sakskøbing brandvæsen har været på besøg og gennemgået i stalden. Derefter bød Dorit
og Bjarne på kaffe og kage i den nye lejlighed ovenover sadelrummet. Bjarne takkede for deres indsats den
03.09 08 og var meget åben for deres meget relevante spørgsmål i forhold til brandsikkerheden på nuværende
tidspunkt. Deres kommentarer var meget positive i forhold til at der er taget mange tiltag for at have god
brandsikkerhed.
Røgalarmerne i stalden er afprøvet, den går i gang blot smeden varmer skoen op inden hesten skoes. Det
beredskab som bestyrelsen og Bjarne har over SMS fungerer på den måde at vi får SMS om alarm hvis der er
røg i stalden, via SMS giver vi besked til hinanden om at vi er på vej, samtidig med at den der kommer først til
stalden, kan give tilbagemelding til de andre og, hvis det er nødvendigt, tilkalde falck. Indtil nu har Bjarne
været 1. mand på stedet, så det har med det samme kunnet konstateres at det har været falsk alarm.
Vandspiltov og solarium
Der er ikke så mange udefra som benytter vaskeplads og solarium i stalden. Alle medlemmer af SAR som har
indløst facilitetskort kan benytte det. Så har du brug for en vaskeplads med varmt vand, eller har din hest brug
for solarium for at blødgøre musklerne og fjerne mælkesyren efter træningen er du meget velkommen til at
benytte det.
Vask koster 2 kroner for varmt vand i 2 minutter, så husk to-kronerne, og solarium koster 20 kroner for 15
minutter. Poletter købes af Charlotte Hannibal.
Når du benytter disse 2 tilbud, vil vi bede dig gå ind af stalddøren i den bagerste ende af møddingen, da det
giver den korteste vej til de faciliteter du skal bruge.
Sikkerhedsudvalg
På generalforsamlingen i februar drøftede vi sikkerhed, det blev foreslået at etablere et sikkerhedsudvalg som
kunne arbejde med de sikkerhedsmæssige aspekter i ridningen. Allerede denne aften meldte der sig to til
udvalget. Du kan læse mere om udvalget på hjemmesiden under klubben, den fane som hedder udvalg.
Der, er stadig pladser til andre som synes det kunne være spændende at være med til dette arbejde. Hvis du
har lyst til at være aktiv i udvalgets arbejde kan du læse deres ”stillingsannonce” http://www.sakskobingrideklub.dk/pdf/Udvalgs_medlemmer_soeges.pdf
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