
 
 

 
 

Dagsorden for FKR’s 4. bestyrelsesmøde 
den 16 september kl. 19.00 i Rytterstuen på Kastaniegården. 

 
 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden blev godkendt med følgende rettelser; Pkt.9 flyttes op som pkt.3. 

2. Indkomne forslag fra medlemmer. 

Lisbeth Larsen: pudsning af det store spejl i ridehuset inden dressurstævnet 
med distriktmesterskaber, flytte ponymåling permanent fra stedet (sat til at 
skulle d.9/12-08). Hun opfordrede bestyrelsen til at lave klare linier omkring 
undervisningskort; primært om at folk skal være medlemmer. Der skal hænges 
en info seddel op på ridehusdøren og laves et regelsæt som kan udleveres 
ved undervisning.  
Joan: spurgte til hvornår hegnet på udendørsbanen bliver helt færdigt. 
 

Svar på indkomne spørgsmål/forslag:  
Troels undersøger om vi kan få pudset spejlet inden stævnet. 
Lisbeth H kontakter Birthe fra D5 angående ponymåling.  
Lisbeth H laver et udkast til en flyer/info seddel om undervisningskort, den 
sendes rundt til godkendelse hos bestyrelsen inden den sættes op. 
Angående hegnet på udendørsbanen, så afventes der nye materialer fra 
leverandøren, sluttidspunkt kan derfor ikke gives endnu. 
 

3. Biksens placering ved udendørsstævner/ Joan 

Kravet til udendørs biks: Køleskab og faste borde. Vandbeholder. Alt 
sammen i et telt eller lign. for sig selv. Det kræver også ekstra hjælp. Skal vi 
så gøre alt det for 2 stævner??  Kommentarer: Kan udvalget i biksen 
indskrænkes til sandwich og lign. og ”lunkne” sodavand? Konklusion: Hvis 
kravet om et telt og et køleskab opfyldes, så kan der gøres et forsøg.  
 

4. Opfølgning på referat fra sidste møde den 17 juni 2008.  
Idrætspsykologikurset: Joan finder en ny dato og kontakter Kathrine med 
henblik på udformning af opslaget. 
 



5. Nyt fra Kassereren – herunder bilag, kassebeholdning og 
Cashflow. 
Vi har et negativt cashflow, dvs vi ”spiser” for mere end vi tjener….   
Vi bliver nødt til at kigge på vores brugerbetaling. På grund af et væsentligt 
mindre bidrag fra kommunen; vi mangler 30.000.-kr pr år indtil videre, selvom 
vi faktisk fik positivt tilkendegivelse på vores ansøgning om supplerende 
tilskud, som udmundede i ekstra 37000.-kr.  
Troels kontakter kommunen igen om vores muligheder for andre tilskuds 
muligheder. 
Efter en konstruktiv diskussion blev det vedtaget af en enig bestyrelse at vi ser 
os nødsaget til blandt andet at sætte facillitetskortet op til 1500.-kr/år og 
undervisningskortet stiger til 70.-kr fra d.1/1 2009.   
Vi indkalder til en ekstraordinær generalforsamling inden udgangen af 2008 
som skal omhandle en kontingent forhøjelse.  
Som et lille underpunkt til dette punkt ville Jeanette gerne oplyse at hun 
stopper som kasserer til generalforsamlingen i februar, det er sagt i god tid så 
der er mulighed for at finde en ny inden den tid. 
 

6. FKR Holdtuneringer/ Jeanette 

Ønske om mere forberedelse til hold dannelser, så vi undgår at lave et hold i 
sidste øjeblik. Tilgodese vores egne ryttere, bedre etik . 

 

7. Undervisningskort/ Jeanette 

Der er sket en markant stigning i ønsket om undervisningkort. Lisbeth laver et 
udkast til regelsæt for undervisningskort-brugere, som bliver hængt op på 
ridehus døren, som også blev diskuteret i pkt. 2. 
 

8. Regnskab under/efter stævner og aktiviteter/ Lisbeth 

Udvalgene skal have en klar melding på, om deres stævne giver over- eller 
underskud. De skal derigennem kunne arbejde videre på de erfaringer, udfra 
hvilke tiltag der giver positivt eller negativt tal på bundlinien. Vi skal alle hjælpe 
til med at stævner og aktiviteter kører fornuftigt. 
 
 

9. Lydanlæg/ Steen 

Der er ødelagt en modtager ved nedtagningen af anlægget ved kørestævnet.  
Steen vil gerne stå for lydanlægget og sørge for at det kommer til at virke på 
den mest optimale måde, men det kræver at alle er indforstået med det, og at 
alle behandler det som det skal behandles. Vi skal igen ud og købe en ny 
modtager, det er rigtig ærgerligt.  
Selve anlægget bliver sat fast på et bord og alle ledninger sættes fast så det 
er samlet hele tiden, det gør det nemmere at flytte frem og tilbage fra 



udendørsbanen. Indenfor vil det komme til at stå inde ved 
sekretariatet/depotrummet og udenfor kan det stilles hvor som helst. 
Steen vil gerne sørge for at det virker til stævner og andre arrangementer 
samt sørge for at det stilles op og tages ned. 
 

10. Julefrokost 2008      

Dato:  15 november 
50.-kr for børn  130.-kr for voksne. Steen undersøger muligheder for steder til 
afholdelse….. hvis rytterstuen bliver for lille. 
Salg af drikkevarer: 
Øl:  15.-kr 
Sodavand : 10.-kr 
Rødvin: 50.-kr 
Udvalget laver opslag – udvalget består af Hanne, Belinda, Kathrine og 
Lisbeth H. 
  

11. Eventuelt 

• Dagsorden udsendes 14 dage før til bestyrelsen og lægges på 
hjemmesiden senest 8 dage før mødet.  

• Forslag om: Opfordring til at bruge hjelm når man rider.  

• Ryttermærker; Troels kontakter Ina. 

• Elinstallationer er nu bragt op to date i biksen, med helt nye kontakter, i 
henhold til brand- og elsikkerhed. 

• Næste udvalgsmøde: 7 oktober kl.19.30 
 

Herefter sluttede mødet. 

Referent: Lisbeth Hansen 


