
  

Referat af FKR’s bestyrelsesmøde den 28. november 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 præsenterede den nye velkomstfolder. Godkendt. 

Claus Toftgaard har været på Faxe Ridecenter til et vellykket arrangement i samarbejde med SYK i 

september. 

Horsemanship blev gennemført med succes 16. juni med Will Rogers og bliver løbende fulgt op. 

Kamille og Gitte har gjort et stort arbejde for at finde en træner til springkurset, men ingen har haft tid i år. 

 

Nordea-Fonden har bevilget 13.100 kr. til FKR’s resultatformidlingsprojekt. Vores nye bærbare er desværre 

allerede blevet stjålet, men forsikringsselskabet vil dække indkøb af en ny. 

 

Nye sikkerhedsregler fra DRF skal på hjemmesiden mm. Brug af ridehjelm indskærpes. 

 

Sommerfesten udmærkede sig igen i år ved at være placeret på årets bedste sommeraften.  Det var super 

med de opstillede telte, tak til Faxe Ridecenter.   

 

3. Henvendelse fra medlem. 

 

Et af vores medlemmer har anmodet om, at vi ikke optager ridehusene med stævner og Will Rogers-

arrangementer flere weekender i træk. Lisbeth kontakter Faxe  Ridecenter med ønske om bedre 

koordinering.  

 

4. Stævner og springudvalg. 

 

Propositionerne skal tidligere ud, helst to måneder før anmeldelsesfristen.  

 

Vi søger som altid flere hjælpere og hører også gerne medlemmernes ønsker til f.eks. klasser. 

 

Vi har haft fire gode stævner i efteråret. 

 

Vi prøver at organisere hjemmesiden, så der bliver plads til de førstkommende arrangementer på forsiden 

uden at skulle rulle ned over den. 

 



5. Økonomi. 

Der er stadig penge i kassen. Beholdningen ser fin ud i forhold til at der kommer tilskud igen i foråret.  

6. Kontraktforhandlinger. 

 

Vi har fået tilbud om forlængelse af huslejekontrakten i uændret form i 2013. Det tilslutter vi os. 

 

7. Generalforsamling. 

 

27. februar 2013 i rytterstuen på Faxe Ridecenter. 

 

Lisbeth, Niels og Pia er på valg og genopstiller ikke.  

 

8. Biksen. 

 

Vi savner stadig to eller flere til Biksen… 

 

9. Eventuelt. 

 

Intet. 

 

10. Næste møde. 

16. januar 2013 i rytterstuen. 

Referent: Niels 


