
Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 21. november 2011 kl. 19 i rytterstuen på Faxe Ridecenter. 

Fremmødte: 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 2012. 

Frank tegner sponsorkontrakter (skiltning i ridehus) for 2012 og aftaler formater med JH. 

Lisbeth indkøber trådløs mikrofon (headset) og modtager et sponsorat. 

3. Lejekontrakt. 

Forhandling 28/11. 

Salget af facilitetskort viser desværre er en fortsættelse af tidligere års nedgang. 

4. Økonomi. 

Nye retningslinjer for biksen: Efter hver stævnedag tælles beholdningen op, 3000 kr. beholdes af biksen, 

resten afleveres sammen med kvitteringer til kassereren som laver regnskabet. Formålet er at skabe 

hurtigere overblik og aflaste biksen med regnskabet. 

Vi opfordrer til at stævneregnskaberne afsluttes og afleveres til kassereren i løbet af en uge efter stævnet. 

Som et tilbud til stævneudvalgene tager kassereren også gerne imod restbeløb og kvitteringer for at lave 

regnskabet.  

Vi planlægger med et fælles udvalgsmøde i januar hvor vi modtager ønsker til nyanskaffelser. 

 

5. Opfølgning på stævneindtægter og stævnestarter. 

 

Stævnerne i oktober og november har haft mange starter, er forløbet rigtig godt og har givet gode overskud. 

 

6. Opfølgning på arrangementer. Nye arrangementer. 

Maria Vind, Mette & Niels arbejder videre med springkursus selv om evt. tilskud er udskudt af kommunen til 

februar-puljen.  Kurset forventes afholdt over tre lørdage i 2012.   

Samarbejdet med SYK om C-stævnet i spring 12-13. november var meget vellykket. Vi gentager gerne 

samarbejdet. Vi deler overskuddet 50/50. 

Vi ville gerne holde C-stævne i dressur mellem jul og nytår, men der er desværre ikke muligt i forhold til 

lejekontrakten med Faxe Ridecenter. 

Det er på tale at holde påskestævner i spring (C) som CUP i samarbejde med NFR. 

7. Eventuelt. 

 

Spejlene i ridehuset er pudset af glarmester. 



 

Lisbeth og Niels har været til DRF-kursus i rekruttering af ledere.  De tager til endnu et om 

medlemsrekruttering 23/11. 

 

Kontorartikler kan med fordel bestilles på nettet. 

 

8. Næste møde. 

Aftales i forbindelse med kontraktforhandlingerne. 

 

Referent: Niels 


