
Referat af 3. bestyrelsesmøde i FKR.

Tilstede var: Troels, Amanda, Malene, Sif og Lisbeth.

1. Dagsorden blev godkendt.

2. Referatet fra 2. bestyrelsesmøde blev godkendt.

3. Indkomne spørgsmål, bilag 1: Webmasteren foreslog en blåstempling af klubben, men den 

ordning er sat i bero fra DRF, grundet de nye regler om hestehold m.v. Andet forslag var en 

rubrik på hjemmesiden til ”Dagens fødselar”. BST synes det var en god ide og Malene vil 

stå for at informere Preben om datoer m.m.

4. Nyheder og status fra kassereren: Status for Andreas Helgstrand; mangler sidste rate fra de 

fleste deltagere og fra nogle sponsorer. De 5000.-kr som udvalget har til rådighed vil kun 

blive brugt hvis entreindtægten ikke kan dække for de sidste udgifter. 

            Vi er tilmeldt betalingsservice, men det tager lige et par måneder inden vi er helt med. 

             Biksen har gjort et super flot stykke arbejde til TopCup kørestævnet d.19/8-07, der er 

             kommet et pænt overskud ud af det.

             Mønttelefonen er dyr at have hængende, men det er et krav?! Malene undersøger om   

             abonnementet kan ændres.

5. Ansøgning til den kommunale ansøgningspulje under Folkeoplysningsudvalget, bilag 2: 

Ansøgningen er tilført små tilføjelser og ændringer og Troels sender den hurtigst muligt. Vi 

ansøger om tilskud til et fast sikkerhedshegn til udendørsbanerne; dressur og spring, samt 

hjørnehegn til kørebanen og tilskud til førstehjælpskurser både til hest og til rytter.

6. Opdatering af ”to-do”listen, bilag 3: Der blev streget en del på listen. Der kan bl.a. nævnes 

oprydningen af bl.a. depotrummet, som blev udført på arbejdsdagen i juni, samt nyt gulv på 

tilskuerpladserne, spejlet i gavlen er isoleret og pudset, ændring af åbningstider, køb af 

kaffe, the og vand ved de ugentlige FKR aktiviteter, udarbejdet en Stævne- og 

aktivitetsmanual til brug for udvalgene.

7. BST-aktiviteter: Julefrokost d.24 nov. Hold øje med hjemmesiden og opslagstavlen for 

opslag. Foderarrangement i samarbejde med HF foder i Hårlev (Malene). Besøg af en 

Idrætspsykolog (Amanda)

8.  Ranglisten: Frank H. Andersen har meldt sig som den nye ranglistefører. Han bliver sat ind 

i det hurtigst muligt.

9. Kommunikation i FKR: Vi skal have en mere klar organisering af kommunikationen mellem 

BST og eksempelvis udvalg. BST ser gerne at kontaktpersonerne til de respektive udvalg 

også deltager i udvalgenes møder. Det vil sige Sif deltager så vidt det er muligt 



i springudvalgets møder, Amanda i kørsel og Lisbeth i dressur. Amanda vil udarbejde et 

kommunikationsdiagram.

10. Stævnemanual: omdøbt til Stævne- og aktivitetsmanual. Skal på hjemmesiden så udvalgene 

kan hente den der. (Lisbeth)

11. Inventarliste: Udsat til næste møde.

12. Dato for næste fælles udvalgsmøde: Datoen bliver d. 27/9-07  kl.19.30 i Kastaniegårdens 

rytterstue.

13. Eventuelt: Malene har undersøgt prisen på førstehjælpskurser. ”Vet-team”fra Nordsjælland 

tager for 3-4 timers undervisning; 2400.-kr for 30 deltagere. Deltagerekrav: man skal være 

min. 12 år. Malene arbejder lige nu på hvad et førstehjælpskursus for mennesker koster. 

TopCup vil gerne leje vores lydanlæg, BST siger ok for betaling af et mindre beløb.

Har vi nogen i klubben som kunne tænke sig at blive ny ryttermærke-underviser?  -Connie

har valgt at stoppe.

Vi skal desuden opfordre vores udvalg til at benytte FKR-Forum på vores hjemmeside. Her 

er der oprettet et forum kun for det enkelte udvalg og bestyrelsen. Det vil være en fordel at 

benytte dette forum til kommunikation mellem udvalg og BST, da alle i BST samt det 

enkelte udvalg da har adgang til alt hvad der er lavet af aftaler. Hvis udvalgene er i tvivl om, 

hvordan man benytter FKR-Forum kan vores webmaster Preben være behjælpelig med at 

svare på spørgsmål.

Herefter sluttede mødet.

Næste møde er d. 4. oktober 2007 kl. 19.15 i Rytterstuen.

Referent: Lisbeth Hansen


