
 

Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 19. september 2011 kl. 19 

i rytterstuen på Faxe Ridecenter. 

 

Fremmødte: Pia, Lisbeth, Frank, Niels, Lotte. 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

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

Godkendt . Opfølgning: 

 Lisbeth lover velkomstfolder klar til næste møde.  

Trådløs mikrofon koster 4000 + moms, vi prøver at få rabat/sponsorat. 

3. Økonomi. 

Fin økonomi, DRF-kontingent ca. 8000 er betalt. 

121 medlemmer.  

Facilitetskort gælder kun til én hest/pony, men samme ejer kan købe ekstra facilitetskort til ½ pris for nr. 2 

hest/pony. Forslaget tages op igen når priserne for 2012 skal fastsættes. 

4. Sponsorer. 

 

Frank har tilsagn fra 3-4 sponsorer der skal have skilte i ridehuset. Nye kontrakter løber til udgangen af 2012. 

Lisbeth tager gammel aftale om skiltningen i ridehuset op med Kastaniegården. 

 

Lisbeth hører (igen) Preben om mulighederne for logo/annoncer/links på hjemmesiden. 

 

Pia har kontakt til et par sponsorer. 

 

Niels er ved at afslutte sponsoraftale med HorseConsult om præmier til C-stævnet i dressur.  

 

5. Opfølgning på stævneindtægter og stævnestarter. 

 

Aftenstævnet i august var kun halvt fyldt op, men gav kun et meget lille underskud. 

C-stævnet 8-9. oktober er udvidet med to klubklasser om fredagen. Fredage er ikke med i huslejekontrakten 

så der må vi betale 250 kr. i timen til Kastaniegården. Klasserne flyttes dog til lørdag hvis muligt. 

 

Stævneplan for 2012 blev omdelt. Vi har søgt Distrikt 5 om 10 stævner. 

 

6. Opfølgning på arrangementer. Nye arrangementer. 



Sommerfesten: Der var god tilslutning (næsten 40) og god stemning. Flere opfordrede til snarlig gentagelse!        

Budgettet blev holdt. 

Kurset med Claus Toftgaard måtte desværre aflyses pga. for mange afbud. 

Der er et initiativ på vej til en markedsdag i efterårsferien. Frivillige søges. 

Lisbeth har udtænkt en fin plan for et åbent hus-arrangement i fællesskab med Kastaniegården. Bl.a. med 

opvisning i dressur og ponyspring. 

Maria Vind, Mette & Niels undersøger om der er grundlag for et springkursus en onsdag med Sigurd 

Christensen.   

12-13. november afholder SYK distriktsmesterskab i spring i samarbejde med FKR på Kastaniegården efter 

deres aflysning pga. regn. Vi deler overskuddet 50/50. 

7. Eventuelt. 

 

Fra distriktsmødet oplystes at klubberne fremover selv vælger TD. 

Spejlene i ridehuset trænger til pudsning. Pia indhenter tilbud. 

RØSK låner vores dressurhegn 24-25. september. 

Niels hjælper Frank med at komme af med den udtjente kopimaskine. 

 

8. Næste møde. 

Torsdag den 17. november kl. 19 hos Pia 

 

Referent: Niels 


