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Referat af 4. bestyrelsesmøde i FKR 
 
Tilstede var: Troels, Amanda, Malene og Lisbeth 
 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Godkendelse og opfølgning på referat fra 3. møde. Godkendt. 

3. Indkomne forslag fra medlemmer:   Biksen: Madbilletter - laver et A4 ark med 

beskrivelses af madbilletter. Udvalg skal lave hjælperliste til biksen i forbindelse med 

arrangementer. Indkøb af tavlemaling til den nye låge til biksen, er bevilget. Låse i 

depotrum/sekretariat og biks er skiftet.  

 Lisbeth og Jørgen Henrik: Afregning for spiltove. PR i forbindelse med arrangementer og 

stævner. Amanda laver en skrivelse i forbindelse med Andreas Helgstrand. 

Kørearrangement med teksten ”åben for alle”?! Oprydning efter stævner skal være bedre. 

Der skal være parkeringsvagter til stævner, især til springstævner. Mulige datoer for 

kontraktforhandlinger:   23/10, 29/10, 30/10 det aftales nærmere. (I skrivende stund er dette 

blevet aftalt til at blive d. 18/11 kl.11). Facillitetskort skal diskuteres ved 

kontraktforhandlingerne. Springmateriel skal fjernes fra udendørsbanen, så hegnet til 

dressurbanen kan laves færdig. 

4. Nyheder og status fra kassereren: PBS systemet er opdateret, ialt 156 medlemmer. ”Vet-

team” onsdag i uge 47 for ca. 30 deltagere er aftalt og på plads, prisen bliver 100.- for 

medlemmer og 150.- for ikke medlemmer. Tilmelding til Malene. Mønttelefon: der findes 

ikke p.t. noget billigere. 

5. Skovkort: Malene har kontaktet skovfogeden til en snak om skovkort. Skoven vil meget 

gerne have et kort med foto og underskrift på. Malene laver et udkast til et kort. 

Rabat.....?..... nu er prisen 1150.-kr. Fra 2008 er det 1250.-kr  FKR kunne lægge en 50'er 

oveni. Malene afslutter ”handlen” med skovfogeden. Aftalens indhold offentliggøres så 

snart parterne er blevet enige om prisen. 

6. Inventarliste: Lisbeth prøver at lave en liste. 

7. Distrikt nyt: Næste møde er d.3 dec. 

8. BST-nyt: Amanda har kontaktet hestepsykologen, men ikke fået svar tilbage.. 

Stævneuniform, fleecetrøjer fra Klindt 20 stk, senere kan medlemmer bestille trøjer uden 

officialskrift. 

9. Eventuelt: BST holder møde omkring facillitetskort prisen i nærmeste fremtid. 

Ansøgningen til Faxe kommune er ikke behandlet endnu.         

Herefter sluttede mødet.     Referent: Lisbeth Hansen 


