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Referat af 2. bestyrelsesmøde 
den 13/5 2008 i FKR. 

 
 Tilstede var: Troels(formand), Jeanette(kasserer), Steen(næstformand), 
 Kurt(bst.medlem), Lisbeth(sekretær) og suppleant; Belinda 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Der blev tilføjet et nyt pkt.3: Spejl i ridehus, 
pkt.4: To-do-listen, pkt.5: Kursus i Idrætspsykologi, pkt.6: Dato for 
førstehjælpskursus (heste), pkt.7: Udformning af Facillitetskort, pkt.8: 
Rangliste for Kørsel, pkt.9: Ansøgning fra Biksen. 

2. Indkomne spørgsmål/forslag: Ingen indkomne spørgsmål/forslag. 
3. Spejl i Ridehuset: Efter en langvarig korrespondance mellem Troels og Total 

Glas for at få isoleret spejlene, så de ikke dugger ved lave temperaturer, er 
bestyrelsen nået dertil at vi afslutter denne sag her. Spejlet bliver ikke isoleret, 
så vi må leve med at det dugger ved lave temperaturer.  

4. To-do-listen: Der er kun få ting tilbage på listen som endnu ikke er blevet 
udført, men ellers har vi fået mange ting på plads. De ting som vi skal kigge på 
her i 2008 er bla. Nyt gulv i biksen, depotrummet evt. nyt inventar og 
oprydning i skuret bag ridehuset. 

5. Idrætspsykologi-kursus: Joan har fundet et kursus hos DRF og har bedt 
Kathrine om at lave et opslag. Vi skal have de praktiske detaljer på plads som 
dato, pris m.m. datoen bliver den 4. oktober hvis det er muligt at få en 
konsulent fra DRF den dag. Prisen skal være 600.-kr for medlemmer og 900,-
kr for ikke medlemmer. Minimum 15 og max 20 personer. Kurset varer 10 
timer, se mere her: http://www.danskrideforbund.dk/drffiles/synkron-
library/uddannelse/academy%20equestrian%20ny/klub_distriktskurser%20200
8/IDRÆTSPSYKOLOGI.pdf 

6.  Kursus i førstehjælp for heste: Malene efterspørger en dato for afholdelse. 
Ifølge stævne-og aktivitetskalenderen er der flere datoer at vælge imellem; 
valget faldt på onsdage fordi det generer mindst mulige mht. til lukning af 
ridehuset. Datoerne er: 4. juni, 6. og 13. august. Afventer opslag omkring 
arrangementet med nærmere info. 

7. Udformning af Facillitetskort: Steen kom med et forslag på et plast-kort som 
sendes ud på et A4 ark, med forklarende tekst foroven og kortet i bunden; lige 
til at trykke ud af arket. Kortet kan laves i forskellige farver m.m. 
 Forespørgsel fra en kusk på Lolland, som ønsker at træne til TopCup hos 
FKR, men er kun interesseret i et dagskort og det kan vi ikke tilbyde. Kurt 
hjælper og vil finde nærmeste klub på Lolland med kørefacilliteter til kusken. 
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8. Rangliste for kørsel: Bestyrelsen har fået tilsendt et sæt regler på hvordan en 
rangliste for kørsel kan komme til at se ud.. Bestyrelsen synes det er en god ide 
og bakker op om forslaget. 

9. Ansøgning fra Biksen: Biksen vil ansøge om en fast vogn oppe på 
udendørsbanen. Det blev afslået, vi har ikke plads. 

10. Ansøgning til Kommunen: Ansøgningen indeholder ønsker om hvidt hegn til 
udendørs dressurbane, om hjælp til førstehjælps-kurser, spring-mur og et 
fryseskab. Ansøgningen vil blive afsendt i næste uge. 

11. Hjælp til udvalgene: Springudvalget anmoder om hjælp til nogle ting i 
forbindelse med stævnet den 24.-25. maj. Bestyrelsen hjælper med opsætning 
af telt, indhegning af banerne m.m. Vi skal også bruge tavlen i ridehuset noget 
mere, til at informere om f.eks. manglende hjælp til aktiviteter.  

12. Eventuelt: Hvad med et bord/bænke sæt til at sætte oppe ved spring og 
dressurbanen? Troels vil gå videre med dette.  

  En reaktion på indlægget på hjemmesiden om Arbejdsdagen, med 
overskriften; ”Hvor blev medlemmerne af?” har fået nogle til at spørge; ”Hvor 
blev bestyrelsen af?” Bestyrelsen var til stede på arbejdsdagen (2 personer) og 
det var, i det omfang det var muligt.  
Det giver et godt signal at bestyrelsen bakker op/møder op til de arrangementer 
der er, men det må stadig afstedkomme i det omfang det er muligt. Bestyrelsen 
laver også meget arbejde som ikke kan ”ses”, f.eks. formulere og skrive 
ansøgninger, referater, regnskab m.m. 
Vi kan spørge os selv; hvilket signal sendes der, når der møder 2 ud af en 
bestyrelse på 5 op og der kommer 7 ud af ca. 150 medlemmer til en 
aktivitetsdag? 

 
Herefter sluttede mødet. 
 
Referent: Lisbeth Hansen 


