
Referat for FKR’s 6. bestyrelsesmøde
den 20. januar kl. 19.00 i Rytterstuen på Kastaniegården.

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med indsættelse af et pkt.5A; 
Børneattest.

2. Indkomne forslag fra medlemmer: Ingen indkomne forslag

3. Opfølgning på referat fra sidste møde den 4. december 2008.: Intet

4. Ordinær generalforsamling den 26. Februar 2009: Dagsorden skal have 
tilføjet navne på alle poster ellers er den klar til tryk og udsendelse.

5. Nyt fra Kassereren – herunder bilag, kassebeholdning og cashflow: 

Flemming er ved at være inde i alle konti og PBS system. PBS systemet har 

voldt en del bøvl, idet nogle kontingentopkrævninger er blevet lagt i 

medlemmernes e-boks, som derefter skal aktiveres af medlemmet selv. Det er 

ikke alle medlemmer som er klar over det. Derfor vedtog bestyrelsen at sende 

girokort ud til alle de medlemmer som ikke har aktiveret eller indbetalt 

kontingent d.d.  Der blev fremlagt ny liste over facillitetskort brugere 2009 pt er 

der 23 brugere.

5A:  Børneattester: Hører vi ind under ridecentre som skal have børneattester? 

Om børneattest: ”Det har siden 2005 været et krav for offentlige myndigheder,  

private virksomheder, idrætsforeninger, organisationer og andre, der skal 

ansætte eller beskæftige personer, som har en direkte kontakt med børn under 

15 år, at de skal indhente en særlig straffeattest, også kaldet "børneattesten".  

Attesten udstedes i henhold til §36 i Bekendtgørelse om behandling af  

personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.” 

Lisbeth undersøger om vi hører ind under dette krav.



6. Distrikt info v/Lisbeth: På sidste distriktsmøde blev der talt varmt for den nye 

foreningspakke fra DRF, den koster 1800.-kr om året.

Fremover er alle C-stævner åbne for alle ryttere i DK. 

Teknisk Delegeret (TD) skal fra 2009 (ved C-stævner) tjekke ID, Rytterlicens 

og medlemskab, da det er blevet DRF’s opgave. Klubben selv, skal kun tjekke 

vaccinationer. Læs mere i referatet fra distriktsmødet på: 

http://distrikt5.rideklub.dk/d5.htm 

7. Eventuelt: Ny ledning til den ene højtaler og så er vores CD afspiller gået i 
stykker, der søges efter en ny, billigt. 
Flemming vil fremover lave detaljeret regnskab for alle springstævnerne.

Herefter sluttede mødet.

Referent: Lisbeth Hansen
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