
 

Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 13. juni 2012 kl. 19 i rytterstuen på Faxe 

Ridecenter. 

Fremmødte: Lisbeth, Kamille, Niels og Lotte. 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt. 

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

Referat godkendt. Opfølgning: 

Lisbeth har indkøbt headset. 

Lisbeth står stadig for en velkomstfolder. 

Kamille har stået for gennemførelsen at et vellykket ryttermærkekursus som endte med et lille underskud. Vi 

synes det var en god investering til opfølgelse. Det næste kan blive klar-parat-start, men skal nok holdes på 

en skole da rytterstuen er for lille til det forventede antal deltagere. 

Claus Toftgaard er så efterspurgt at vores påtænkte arrangement i samarbejde med SYK først kan blive til 

noget efter sommerhalvåret. 

Horsemanship gennemføres 16. juni. 

Lisbeth har søgt om lokaletilskud. 

3. Økonomi. 

Vi har modtaget det forventede lokaletilskud fra Faxe kommune. 

Det ser fint ud.  

4. Opfølgning på stævneindtægter og stævnestarter. 

 

Første halvår er gået godt med 5 gennemførte stævner og ingen aflysninger. 

 

HUSK: Ansøgningsfrist for stævner i 2013: 1. september, Distrikt 5. Udvalgene skal melde ønsker ind til Niels. 

 

5. Biksen. 

 

Vi arbejder stadig på at finde en ny fast bestyrer. 

 

Håndsprit og engangshandsker  indkøbes som hygiejnisk forbedring. 

 

Der skal købes ind da varebeholdningen er i bund.  

 

Biksen er åben til Horsemanship 16. juni, medhjælpere søges. 

 

Aftenstævnet 12. september: Vi skriver ikke om Biksen er åben/lukket. Hjælpere søges.  

 

Stævneudvalgene er ikke ansvarlige for driften af Biksen. 



 

6. Udvalgsmødet 23. maj. 

 

Kommunen yder tilskud på op til 10.500 kr. til springkursus. Kamille går ind i arbejdet. 

 

Charlotte Schwartslose overtager aftenstævnerne fra Mette og Niels i 2013. 

 

Eva Stoltze ”går på barsel” som dressurudvalgsformand i september. 

 

Udendørsspring foregår nu på den gamle grusbane. 

 

Vi ansøger Nordea-fonden om ny samlet resultatformidlingspakke: Mikrofon-headset, 27 tommer monitor 

og bærbar pc med numerisk tastatur, mus og MS Office. Niels står for ansøgning og indkøb. 

 

Ny trådløs printer med kopi og scan: Niels køber blæk og opsætter den på den bærbare. 

  

7. Arrangementer i 2012 (også andres). 

 

Vi sender et hold til DM i dressur for hold i Bernstorffsparken 16-17. juni : Kathrine Hoxer, Louise Tandrup 

Østergaard, Henrik Christfort,  Anne Ullegård. 

 

Endnu et hold i DRF’s Dressur CUP, Danmarksturnering for klubhold: Lykke Lenna Andersen, Tanja Koch 

Andersen, Kirsten Weiss, Frederikke Aachmann.  

 

Sommerfest den 18. august: Maden kommer udefra, annonceres på hjemmesiden og Facebook efter 

Horsemanship 16. juni. 

 

8. Sikkerhedsregler fra DRF. 

 

Nye regler for ridehus, bane og terræn hører til klubben, mens stald og folde hører under ridecentret. 

 

Lisbeth undersøger i hvilket omfang vores nuværende regler skal ændres for at leve op til DRF’s nye. 

 

9. Eventuelt. 

 

Intet. 

 

10. Næste møde. 

Lisbeth finder en dato i september. 

 

Referent: Niels 


