
 Referat for FKR’s 2. bestyrelsesmøde
den 26 maj 2009 kl. 20  i Rytterstuen på Kastaniegården.

                  

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden: tillægspunkt 4a budget for 

springstævne, nyt punkt 8; Arbejdsdag og punkt 9; Udvalgsmøder.

2. Indkomne forslag fra medlemmer: ingen

3. Opfølgning på referat fra den 17/3-09 :  

Til punkt 5: der er 2 nye sponsorater på vej og Klindt rideudstyr er 

ok.

4. Nyt fra Kassereren – herunder bilag, kassebeholdning og 

cashflow:

Overflytning til Nordea sker i sommerperioden, så der er mindst 

mulig gene.

Økonomien i FKR ser fornuftigt ud på nuværende tidspunkt.

Vedr. forsikringer er vi godt dækket ind i henhold til vores 

aktivitetsniveau. Se DRF’s hjemmeside.

4a. Gennemgik budgettet for springstævnet og det ser ok ud. Det er 

første stævne vi afprøver det på og det er interessant at følge.



5. Gaveregler:   Da der er kommet nye i BST blev gaveregler 

gennemgået.  BST fortsætter med, at der tages stilling til 

gavestørrelsen i hver enkelt anledning.

6. Fotografer ved stævner:  CT foto er booket til springstævnerne og 

Peter Brinck kommer til dressur- og kørestævner.

Distriktinfo v/Lisbeth: Lisbeth og Kathrine har været til DRF’s 

repræsentantskabsmøde i Billund. Mødet var godt og vi fik en god 

indsigt i forbundet. Med hensyn til vores udendørs springbane, så 

gives dispensationen for udendørsbanen (pga manglende grus i 

jorden)  ikke af distriktet i 2010 (Distrikt 5).  Lth spørger om kravet 

til grus på næste møde i D5 den 9. juni. Efterfølgende har vi fået  

oplyst at hvis den Teknisk Delegeret siger godt for banen inden 

stævnet, så kan det afholdes.

7. Arbejdsdag:  Skal der laves en arbejdsdag i år?  Nej, der er ikke det 

store behov for en arbejdsdag. 

8. Udvalgsmøder: Vi har ikke holdt udvalgsmøde her før springstævnet 

i maj pga tidsnød. Fremover lægges udvalgsmøder hvis det er muligt, 



torsdage 14 dage før stævnet (19.30)  -se kalenderen på 

hjemmesiden.

9. Fastlæggelse af datoer for årets bestyrelsesmøder, alle møder starter 

kl 19.30 med spørgetid: d. 6 august, 8. oktober, 26. november og 7. 

januar 2010 - se kalenderen på hjemmesiden.

10. Eventuelt:  Intet.


