
 
 
Bestyrelsesmøde d. 25.8 10 
Deltagere: C. Munch – C. Hannibal – M. Stryhn – S. Holstein - M. Nielsen – M. Pill – P. 
Mikkelsen. 
 
Punkter:  
 
Godkendelse af sidste referat: Godkendt. 
 
Gennemgang af og orientering om økonomi v Hannbal: Alt i alt ser økonomien fin ud – dog med 
et forventet underskud ved udgangen af 2010.  
3 - 4 nye medlemmer siden sidste møde – i alt 147 medl. 
 
Orientering fra DRF/distrikt 5: Møde i distrikt 5 d. 16.9 10 kl. 19 – Maria og Hannibal deltager. 
 
Orientering omkring indkommende breve: Afslag på ansøgning om sikkerhedshegn. 
Brev fra told og skat. 
 
Orientering punkter: 
Vedr. vandings anlæg - så kommer firmaet inden længe og reparerer således, at det ikke drypper 
efter brugen af anlægget. 
Orientering fra sponsorudvalg: Nye ansøgninger i gang vedr. sikkerhedshegn og Låger til 
indhegning af gårdspladsen – nye sponsor aftale med Zita,  
 
Orientering fra stævneudvalg: Styr på stævnet d. 4.9 10 dog få tilmeldte og bestyrelsen henstiller til, 
at medlemmerne fremover støtter op om lign. Arrangementer i fremtiden.  
 
Mindehøjtidelighed d. 3.9 10 kl. 20 – 21 vi servere kaffe/te og kage samt lægger blomster ved 
mindestenen og holder 1min. Stilhed. 
 
Beslutnings punkter: 
Indkøb af borde og stole samt 2 sofaer, barstole, voksdug og div. pynt. 
Køkkenservice, gryder m.m. beder vi cafe udvalget om hjælp til. 
 
2 nye ridebane bunde og bestyrelsen beder fremover medlemmer og andre brugere af ridebanerne, 
om at opsamle deres hest s efterladenskaber. 
 
Indkommet 2 ansøgninger om økonomisk støtte ved stævner – DM for hold og stævne i 
Frederikshavn, begge ansøgninger bliver imødeset med i alt 2500kr. 
 
Rengøring af cafeen bliver Maria Stryhn som fremover varetager dette område med ca. 1.5 times 
rengøring om ugen - bemærk uden vinduespudsning.  
 
Åbenhus arrangement 25.9 10 kl. 11 – 15 – særskilt møde d. 13.9 10 
Dog 2 aftaler på plads d.d. vedr.  div. oprydning af ride - huset samt indretning af cafeen. 
 
Lys ved trailer p – plads – Hannibal undersøger 



 
Nye priser på facilitets kort for medlemmer: års kort 1300kr – 6 mrd. 900kr – pr. gang 50kr. 
Nye priser for ikke medlemmer: undervisnings kort 750kr. pr. gang 150kr. max. 3 gange. 
Der var uenighed vedr. det sidste punkt og vi foretog en afstemning: 6 pers. For og 1 pers. Imod – 
derfor blev prisstigningen for ikke medlemmer godkendt. 
 
Certificering / sikkerhed – DRF anbefaler at SAR opfordrer voksne (18 år) ryttere til at bruge 
sikkerheds vest ved springning. 
Gennemgang/ rettelser af SAR bestyrelses forretnings orden – se bilag senere. 
 
Eventuelt:  
Fold dialog – vedr. ekstra fold bagerst ved hoppe folden, hvordan den nye fold bruges og indhegnes 
samt hvilke heste skal flyttes rundt m.m. 
Vedr. langt græs ved foldene som forhindre strøm i at passere naturligt rundt – Lejerne gøres obs./ 
via tavlen i stalden, at få tjekket og klippet græsset rundt om deres fold ca. 2 gange i løbet af 
sommeren. Der bliver mulighed for at træffe en aftale med Bjarne imod betaling. 
 Pia sørger for dette. 
 
Næste møde d. 13. 9 10 kl. 19 i cafeen. 
 
Mødet blev afholdt i god tone og positiv punktlig stil dog med en vis dramatik.   
  
   
 
 
 

 
    


