
 Referat for FKR’s 1. bestyrelsesmøde
den 17. marts kl. 20.00 i Rytterstuen på Kastaniegården.

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
2. Indkomne forslag fra medlemmer: ingen forslag fra medlemmer.
3. Opfølgning på referat fra sidste møde den 20 januar: til pkt.5a så hører vi ind under 

foreninger som skal have særlige attester; børneattester fra vores undervisere og de er blevet 
udfyldt og returneret til kassereren.

4. Opfølgning fra den ordinære generalforsamling 2009: forslag som gik på at sætte foldere 
i bilruder ved afholdelse af stævner m.m. er forbudt medmindre man har ansøgt om det hos 
politiet 3 måneder før, det hører nemlig ind under ”omdeling af reklamer”. 
Kommentar til pkt.8 angående tidsfrist; ændringsforslag sættes ind under §12 i vedtægterne 
og fremlægges til næste generalforsamling. 
Bankskift; kassereren har fundet flere fordele ved Nordea, så der vil ske et skift hertil i den 
kommende fremtid. Bestyrelsen bakker op om dette. 
Der er lavet en  ”voksen” folder og en junior folder, til uddeling til nye medlemmer og som 
fremover vil blive delt ud via kassereren.

5. Nyt fra kassereren – herunder bilag, kassebeholdning og cashflow: Der er betalt halvårs 
kontingent til DRF, indeholdende forsikringer. Det er svært at gennemskue hvad 
forsikringen dækker, så Flemming undersøger det nærmere. 
Der er god respons på rykkerudsendelserne vedr. kontingentindbetalinger. 
Problemer med manglende bon’er fra Bog & Ide, det omhandler 3 personer som kan købe 
der, så husk at lægge bon’en til Flemming, så han kan se hvad der er købt når han får den 
samlede regning fra Bog & Ide. 
Sponsorater; 4 fornyelser, Max Bank, Møllegården, Evidan og Faxe Dyreklinik, samt en helt 
ny på vej.

6. Distrikt info: Der er afholdt generalforsamling i D5 og referatet kan læses på D5 
hjemmesiden. Det blev vedtaget at medlemsbetalingen stadig er 10.-kr  til D5.

7. Eventuelt: problemer fremover med at komme af med skraldet til stævner og andre 
arrangementer. Har indkøbt pose og mærkat til ekstra renovation, pris 35.-kr/stk. det bliver 
afhentet på specielle dage. 
Græsslåning inden springstævnet; mail datoer til Troels. 
Sponsorskilte i ridehuset; mål 1 x1,5m og dobbeltskilt er 1x3,20m. 
”Hubertushuset” i Ringsted vil ikke forny skiltet i ridehuset, men vil gerne sponsorere vores 
stævner. 
Regnskab på stævner, som blev diskuteret til udvalgsmødet. Der vil fremover blive afregnet 
i nettopriser på hjælperbespisning samt at det føres ind i FKR regnskabet som en 
selvstændig post. 
Forslag fra et medlem af en anden rideklub, vedrørende hjælperordning ved stævner. 
Forslaget lyder;  ved 1 start ved eget stævner skal man hjælpe x-antal timer.
FKR er blevet medlem af Dansk Handicap Forbund,  DHIF.

Referent: Lisbeth Hansen


