
 
 

 

 

Referat for FKR’s 5. bestyrelsesmøde 

11. december 2007 

 

 

 

Tilstede: Troels, Malene, Amanda, Sif og Lisbeth 

 

 

1. Indkomne spørgsmål fra medlemmer. 

Belinda : takker for BST indsats ved springstævnerne 

- pensionærer med halvparter, hvad gør de mht. facilitetskort/medlemskab?  

Joan/Steen: ønske om ny emhætte, gulv, fryseskab, komfur og el. 

Frank: Nye regler til rangliste, kommentar til ridehusregler ang. brug af sikkerhedsvest 

m.m, Troels går videre med det til Lisbeth L. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 

3. Godkendelse og opfølgning af referatet fra 11. oktober 2007 

Ingen kommentarer 

4. Nyheder og status fra kasseren.  

- Aftale om skovkort - Vemmetofte kloster  

Malene mangler tid... er stadig i dialog med skovfogden. Mangler at lave et 

udkast til et kort. 

- Status på økonomi - herunder drøftelse af nyinvesteringer i 2008    

(Investering i lydanlæg) 

Økonomien ser fin ud. Vi har fået respons på vores ansøgning til kommunen, så 

der er penge til førstehjælpskurset i foråret og indkøb af en bomvogn. Vi 

afventer tilbud omkring stationært lydanlæg, indtil da laves der en vejledning til 

det nuværende anlæg. 

Investeringer:  ny bomvogn og sikkerhedshegn ved udendørsbanerne i foråret 

2008. Til biksen: gulv, emhætte, kaffemaskine blev bevilliget og muligvis et 

komfur, men afventer tilbud på etablering af el til dette. 

5. Facilitetskort - herunder forslag fra springudvalg (rabat på facilitetskort, 

sommerkort mv.) 

Fra 1. januar 2008 kan pensionærer have faste halvparter på deres heste uden der 

kræves facillitetskort, men halvparten skal være medlem af klubben. Udenfrakommende 

med parter kræves der halv facillitetskort og fuldt medlemskab. 

Fra 1. januar 2008 hæves prisen på helårsfacillitetskort med 200.-kr for Senior og 120.-

kr for Junior samt 150.-kr for halvårskort, dette gælder både Senior- og Juniorkort. 

Priserne bliver som følger, Senior: Helårskort 1200.-kr, Halvårskort 850.-kr og 

Månedskort 300.-kr. For Junior: Helårskort 720.- kr, Halvårskort 550.-kr, Månedskort 

200.-kr. 

Nyt tiltag fra 1. januar 2008: Sommerfacillitetskort som vil gælde fra d.1. maj til 30. 

september, prisen bliver: Seniorkort 900.-kr, Juniorkort 600.-kr. 



Fra 1. januar 2008 er prisen for medlemskontingent, i henhold til sidste 

generalforsamling vedtaget til at være: 350.-kr for Senior aktiv, 250.-kr Junior aktiv, 200.-

kr for Støttemedlem (uforandret). Tegning af medlemsskab efter 1. oktober , mod 

samtidig betaling af fuldt medlemskab det efterfølgende år.  Det vil sige efter 1. oktober 

er prisen 175.-kr for Senior og Junior 125.-kr. 

6. Stævnekalender for 2008 -  herunder overblik over weekender som er åbne for 

potentielle aktiviteter 

Stævnedatoerne for 2008 er endnu ikke på plads for de sidste 3 kvartaler, men 

forventes at blive offentliggjort indenfor 14 dage. Det vil blive taget op på det kommende 

fællesudvalgsmøde i januar, se pkt. 7 

7. Udvalg - planlægning af udvalgsmøde i januar + beslutning om videreførsel af 5t-

puljen 

Næste udvalgsmøde bliver den 10. januar kl. 19.30 

Stævnemanual opdateres og udleveres på dette møde. 

Forslag omkring ”hjælperløn”: der kan ikke uddeles individuelle belønninger. På næste 

udvalgsmøde vil generelle belønninger blive taget op som et punkt. 

5t-puljen fortsætter og udvalgenes konti ”nulstilles” til årsskiftet og nye 5000.-kr bliver sat 

ind på hvert af udvalgenes konti. 

8. Planlægning af generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdes d. 28/2-08 kl.19.30 

Sif bestiller lokale på Tågerup gl. skole hos Connie. 

9. Kommunikation – flowdiagram (Amanda) 

Amanda laver det færdigt og tager det med på udvalgsmødet i januar. 

10. Distrikts Nyt (Lisbeth) 

På det nyligt afholdte møde i D5 blev Standard for Distriktsstævner i D5 og Regler for 

Stævner 2008, diskuteret og begge bliver revideret til stævneåret 2008. Se D5’s 

hjemmeside: http://www.distrikt5.rideklub.dk/d5.htm  

11.  Eventuelt 

- FKR ryttere betaler normalt stævnegebyr uanset status ( -om man er BST-medlem, 

Udvalgsmedlem m.m.) og FKR ryttere kan efteranmelde til normalt gebyr ved egne 

stævner. Ved afmelding pga. hests sygdom følges de Almindelige bestemmelser. 

- Sponsorskilte: Alle sponsorer kontaktes ang. sponsorstøtte i 2008. Der er vedtaget nye 

priser: et skilt på 100 cm x 250 cm koster 2400.-kr, et skilt på 100 cm x 150 cm koster 

1200.-kr og en plads på hjemmesiden koster 500.-kr. Alle priser gælder sponsorstøtte i 

2008 og træder i kraft 1. januar 2008. 

- Opslag til førstehjælpskursus: Malene og Lisbeth 

- Nytårskur i FKR d. 30 dec kl.10. Vi vil gerne takke vores trofaste hjælpere med 

champagne og kransekage. Alle medlemmer er selvfølgelig velkomne.  

Tilmelding sendes til Lisbeth af hensyn til indkøb. Der laves et opslag som hænges op 

på opslagstavlen og lagt på hjemmesiden. 

- Der er lavet en forsøgsordning med et enkelt spejl i ridehuset. Der er sat en plade 

bagpå, så nu håber vi at det virker så det ikke dugger. Troels er i dialog med Brians 

Totalglas.  

- Næste BST møde: 5 februar 2008 kl 18.00   

Herefter sluttede mødet. 

Referent: Lisbeth Hansen 


