
 
 
 

Bestyrelses møde d.11.4 2010.  
 
Deltagere: C. Munch – C Hannibal – S. Holstein – M. Stryhn – P. Mikkelsen. 
    
 
 
 
1 - Ref. Fra sidst godkendt med nogle bemærkninger, som er rettet til. 
 
2 - Kursus udvalget skal fremover sikre, at SAR – medlemmer har første ret til de kurser 
som udbydes, efterfølgende kan ikke - medlemmer få muligheden. 
Vedr. udlån af staldens bokse/ folde til stævner og kursus m.m. Vi meddeler hermed, at dette 
som udgangs punkt ikke er muligt. Stævne bokse kan evt. opsættes i den grønne lade. 
 
3 - Orientering fra Repræsentantskabs mødet – Dialog omkring de mange ideer fra mødet 
bl.a. vedr. ny inspiration til hjemme siden samt vedr. den fremtidige sikkerheds politik 
endvidere input til de nødvendige forsikringer i klubben og ikke mindst omhandlede mødet 
heste velfærd / den meget omtalte ride teknik roll kur m.m. 
 
4 - Stævne træning d. 22 – 23.5 10 
 
5 – Dialog vedr. foldplan: Trailer parkering på fold 17 – omrokering af fold 15 – 16. 
Vi beslutter, at vi har brug for et fleksibel fold system – derfor tager vi en dialog med Bjarne 
om at udvide foldarealet, samtidig med at vi drøftede muligheden for at rokere rundt på 
folde og heste hvis det bliver nødvendigt. 
 
6 – Ridehusbunden skal udskiftes – Sys undersøger prisen på en ”gammeldags” bund, som 
er grus, sand og flis. 
 
7 – Arbejd - weekend d. 24 – 25.4 10 kl. 9 – 15 
Hannibal handler mad/ drikke ind til begge dage. 
*Lørdag arbejdes der med ride – baner 
*Søndag arbejdes der med foldene. 
 
8 – Pris på heste huse undersøges, disse forventes opstillet inden indvielsen i september. 
 
9 – Sikkerheds udvalget har i alt fået 3 medlemmer og C. Munch sender en skrivelse ud til 
disse medlemmer vedr. det fremtidige samarbejde. Bestyrelsen vil afvente evt. krav om 
ændringer fra DRF side inden der foretages ændringer i den nuværende sikkerheds 
procedure. 
 
10 – Officiel indvielse af Keldmosegaard : vi arbejder lige nu med 2 mulige datoer og d.18 
eller d. 25 . 9 10. Vi skal i gang med at planlægge program for dagen. 
Vi forventer presse dækning med tv indslag  



Vi arbejder med 2 planlagte rundvisninger i løbet af dagen, hvor Bjarne og Dorit viser rundt 
samt fortæller om opbygningen. Derud over et par opvisnings shows med spændene heste 
og deres trænere i løbet af formiddagen og eftermiddagen. Vi skal have et par salgs boder, 
samt cafe salg m.m.  Vi forventer mange lokale besøgende samt rytter opbakning fra alle 
klubberne omkring os. 
 
11 – Dialog vedr. ledig boks i stalden samt ventelisten i øvrigt. 
 
12 – Årets store investeringer i SAR: Ride hus bund – dressur/spring hegn  
                                                            Trailer p-plads – dommer huset renovering    
                                                            Heste huse - Låger og hegn til gårdspladsen. 
                                                            Skridt maskine, vi drøftede muligheden og vil 
undersøge muligheden for evt. leasing. 
Vi indhenter tilbud på overnævnte og derefter vil vi prioritere rækkefølge, samt se hvilke 
investeringer det bliver til i år, samt hvilke der må vente til næste år.  
 
13 – Opgave fordeling i bestyrelsen – Se på hjemme siden senere på sommeren. 
 
14 – Møder i bestyrelsen vil fremover foregå på hverdage om aften fra kl. 19 – 22 
 
Forslag fra Monica ang. Vanding af udendørs baner i sommer perioden: På nuværende 
tidspunkt er div. investeringer for år 2010 planlagt. Vandings anlæg vil være påkrævet for, 
at kunne tilgodese Monicas forslag og vi må således henvise til ridning i ride huset i særlige 
tørre perioder.  
 
Møde med værdi debat torsdag d. 22.4 10 kl. 19 – 22 
 
Bestyrelses møde d. 27.5 10 kl. 19 - 22 
                                                               


