
 

 

Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 31. maj 2011 kl. 19  

i rytterstuen på Faxe Ridecenter. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

2. Referat fra sidste møde – herunder punkter til opfølgning. 

Godkendt – intet til opfølgning. 

3. Opfølgning på punkter fra udvalgsmødet. 

Frank undersøger hos politiet mulighed for hastighedsbegrænsning på 60 km/t gennem Ebbeskov, mobile 

chikaner/bump og omkørsel. 

Spring: Pia og Mette hjælper med at skaffe hjælpere. Udvalget indkalder til maledag i løbet af sommeren. 

Ønsker markeringsflag og målepinde. Frank finder priser på markeringsflag.   

Claus Toftgård kommer til lørdagsarrangement 17. september. 

Spring: Udvalget overvejer arrangement med berider.  

Dressur: Udvalget har fået godkendt 2 aftenstævner (31/8 og 2/11) og planlægger evt. kursus med berider 

og ryttermærkeundervisning (3-4 og op og klar-parat-start) i løbet af efteråret.  Ønske om trådløs mikrofon 

som Pia anskaffer. 

Sommerfest 20. august, bestyrelsen har besluttet at klubben yder tilskud. Lisbeth indkalder festudvalget. 

4. Kontrakt til sponsorer. 

 

Frank finder den gamle sponsorkontrakt som vi så kan opdatere. 

 

5. Økonomi. 

 

Mangler regnskab for dressurstævnet i februar. 

 

Bixen har givet et pænt overskud på de to stævner i februar. 

 

6. Opfølgning på stævneindtægter og stævnestarter. 

Regneark viser på overskuelig vis antal starter og økonomi ved årets stævner. Niels opdaterer løbende arket. 

Foreløbig viser det sig at dressurstævner kun akkurat løber rundt. Stævnegebyret kan derfor sættes op med 

10 kr. 

 



7. Eventuelt. 

 

 Medlem har efterspurgt lave klasser ved springstævne. Bestyrelsen opfordrer springudvalget til at 

afprøve ideen ved D-stævnet i december. 

 Lisbeth reviderer folderen ”Velkommen som medlem i FKR”. 

 Niels skriver til HorseConsult om mulighed for sponsorat. 

 Lisbeth og Niels har været til et af DRF’s dialogmøder om ny struktur og medlemskampagne. 

 Skiltesponsorater: Lotte tjekker hvornår der sidst er betalt, Frank laver liste over dem der skal 

anmodes om fornyelse af sponsorat.  

 

8. Næste møde. 

Torsdag 14. juli på Kastaniegården.  


