
 

Referat af 1. bestyrelsesmøde  
den 18/3 2008 i FKR. 

 
Tilstede var: Troels(formand), Jeanette(kasserer), Steen(næstformand), 

 Kurt(bst.medlem), Lisbeth(sekretær) og suppleanterne; Belinda og Hanne.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

2. Indkomne spørgsmål: Der var ingen spørgsmål fra medlemmer. 

3. Fordeling af repræsentanter til udvalgene: Følgende fordeling af 
kontaktpersoner til udvalgene blev vedtaget;  

• Dressur: Troels 

• Spring Belinda 

• Kørsel: Kurt 

• Biks: Steen 

• Faxe Ridecenter: Troels 

• DRF/Distrikt 5: Lisbeth og Hanne 

4. Stævnemedlemskab/”gæstelicens”: Lisbeth kunne oplyse at ifølge DRF’s 
reglement; Alm. Bestemmelser, kap. VIII i ordensbestemmelser, afsnit 170 
Stk. 1, som henviser til DIF’s reglement; § 2 Stk. 7, er et medlemskab ulovligt, 
hvis det tegnes for under en måneds varighed.   
 Bestyrelsen blev enig om at hvis vi skal tilbyde et medlemskab af kortere 
varighed skal det tegnes som et månedskort som kun gælder for indeværende 
måned i det pågældende år. Eksempel: En person tegner et medlemskab den 
16. april 2008, dette medlemskab gælder så kun for april måned: fra og med 1. 
april til og med 30. april 2008. Prisen skal være 100.-kr.  
 Steen laver et udkast til medlemskort, for alle medlemstyper. Jeanette er 
indforstået med afregning til DRF for månedskort.   
 M.h.t. forsikring af medlemmer står der på DRF’s hjemmeside: Alle 

rideklubber under DRF har helt automatisk via deres betalte medlemskab en 

forsikringspakke, denne kaldes Idrættens forsikringer. Hovedformålet med 

Idrættens forsikringer er at holde klubberne, deres ansatte og frivillige 

skadesløse. >>Klubbens enkelte medlemmer er IKKE omfattet af Idrættens 

forsikringer, og skal derfor selv sørge for at have tegnet en personlig 

ulykkesforsikring<< Læs mere om forsikringer på dette link: 
http://www.rideforbund.dk/DRF/Klub/Hjlp%20til%20Klubberne/Klubdrift/For
sikring        
 Vi kom også ind på specialarrangementer ved denne diskussion. 
Bestyrelsen blev enig om at der altid skal tages en merpris for ikke-medlemmer 
til disse arrangementer på min 100.-kr. Eksempel på specialarrangementer er: 
Andreas Helgstrand, Tina Lund og Kør for dommer o.s.v.  
  

5. Forslag til ”Samarbejdskontrakt for udvalgsmedlemmer og bestyrelse.”: 
Bestyrelsen havde modtaget et udkast til en aftale for udvalgsmedlemmer og 



bestyrelsen. Den blev afvist af en enig bestyrelse. Det punkt i udkastet som 
gjorde udslaget, var et punkt om aflønning af hjælpere.  

 Bestyrelsen vil på det kraftigste opfordre vores medlemmer til at 

udvise klubånd og bidrage til vores arrangementer med den hjælp 

man nu er i stand til at tilbyde. Vi kan alle bidrage med en lille del, 

så bliver det også overkommeligt for alle. I stedet for at vi gang på 

gang skal se de samme mennesker yde en stor indsats, mens andre 

kun nyder frugten af arbejdet.    

 Forslaget vil forblive i bestyrelsens varetægt.   
  

6. Dato for næste fællesmøde for udvalgene: Næste fælles udvalgsmøde bliver 
den 29. april kl. 19.30 i Rytterstuen på Faxe Ridecenter.  
  

7. Trådløst internetopkobling:  I første omgang bliver det for dyrt, men 
bestyrelsen vil se på hvilke muligheder der er.   
  

8. Eventuelt:  

• Sikkerhedshegn ved springbanen – Troels har en aftale med Jørgen-
Henrik om opsættelsen af det, gerne inden springstævnet i maj. 

• Græsset på springbanen skal slås 2 gange, for at undgå bunker, inden 
springstævnet i maj, gerne inden den 20. maj. Troels har kontakten til 
Jørgen-Henrik. 

• Springudvalget beder bestyrelsen om hjælp til distriktstævnet den 24-25. 
maj 

• Ny springunderviser begynder når udendørssæsonen starter. Koster 350.-
kr/mdr./person  

• ”Dueslag” til kassererens post, Lisbeth laver et som vil være tilgængeligt 
i depotrummet. Jeanette får en nøgle af Steen til depotrummet. 

• Joan/biksen anmoder om et dankort, da indkøb til de store stævner kan 
løbe betydeligt op og Joan skal lægge mange penge ud for klubben. 
Bestyrelsen godkender anmodningen. 

• Biksen har lavet en aftale med ”Slikboden” i Faxe om indkøb af slik til 
biksen, mod et sponsorlogo på hjemmesiden. Bestyrelsen siger ok for 
den aftale. 

• En synliggørelse af udgifter til kaffe, te m.m. ved afholdelse af diverse 
møder, Ridemærker o.s.v. til brug for biksens regnskab. Bestyrelsen 
vedtog at overføre 2500.-kr /år til biksen for disse udgifter. 

• Biksen vil meget gerne have en skabsfryser som kan spare plads i 
køkkenet. Vil skrive den på en ansøgning til kommunen. 

• Aktivitetstimer er beregnet af Malene og Troels, de sendes til 
kommunen snarest. 

• Steen, Gyda og Troels kigger på ansøgningsmuligheder hos kommunen. 

• Steen foreslog en ”mandetime” en gang om ugen. Altså en dressur 
undervisningstime kun for mænd. Vender tilbage med et forslag til dag 
og tidspunkt. 



• Dressur undervisning fra kl. 16 -19 om mandagen, lægges ind i 
aktivitetsplanen efter accept fra Lisbeth L. 

• Arbejdsdag 2008: den 27. april. Håber vejret er godt, så der 
forhåbentlig kan males bomme til springstævnet i maj. Skal planlægges 
bedre end sidst. Endelig plan for dagen kommer senere. 

• Stævneprogrammelkursus; der er hårdt brug for et kursus i vores 
stævneprogram, til vores spring- og dressurudvalg. Bestyrelsen vedtog at 
sende 2 personer fra hvert udvalg, samt sekretæren/Lisbeth på kursus. 
Lisbeth står for at finde 5 personer mere fra andre klubber, da distriktet 
kræver min 10 personer for at afholde et sådan kursus.   

 
 
 

Herefter sluttede mødet. 
 
 
 
Referent: Lisbeth Hansen. 

 


