
Bestyrelsesmøde FKR fredag 8. marts 2013. 

 

1. Konstituering af den nye bestyrelse 

Formand: Kirsten Weiss, K.weiss@forum.dk, tlf. 22188788 

Næstformand: Lisbeth Andersen, faxevej31@gmail.com, 50408472 

Sekretær: Marit Sørum, m_sorum@hotmail.com, 25566258 

Kasserer: Lotte Jensen, lotte@4654.dk, 29268186 

Bestyrelsesmedlem: Kamille Larsen, KamilleLarsen@hotmail.com, 31264723 

De nye i bestyrelsen bedes om at maile et billede af sig selv samt sende mailadresse til webmaster på 

hjemmesiden (Preben Dahl, det kan sendes via hjemmesiden). 

2. Møder 

Der er årsmøde i Distrikt 5 mandag den 11. marts på Hotel Falster. Lisbeth og Marit tager af sted til dette 

mødet. 

Der er representantskabsmøde i Sønderborg den 14. april – Kirsten tager af sted til dette. 

3. Stævner/udvalg 

Den 1. september er frist for at søge om stævner for 2014. Kamille er kontakt til alle udvalg, og hun får 

forslag til datoer/stævner fra de forskellige udvalg. 

 

4. Div. formaliteter 

Der skal sendes adresseændringer til DRF på et skema som findes på DRFs hjemmeside. Marit organiserer 

dette.  

Faxe kommune skal have årsregnskab, samt referat fra generalforsamlingen samt ændringer i vedtægterne. 

Det skal til ”Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice”. 

Der kan også ansøges om tilskud fra Faxe kommune. Kirsten og Lotte gør dette sammen. 

Lejekontrakt – Lisbeth D sender lejekontrakten elektronisk til bestyrelsen. Marit har fået papirudgaven. 

Lisbeth D sender elektronisk FKR logo til bestyrelsen. 

Kirsten sender agenda til bestyrelsesmøder. 

”Hjælpere og frivillige” – Rigtig god ide! Niels sender dokument til Kirsten, han kan hjælpe med at lægge 

det på Projekt Frivilligs hjemmeside.  
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5. Div praktiske oplysninger til den nye bestyrelse:  

Rosetter bestilles fra DK Rosetter (40961700, Gerhard Kristensen). Kamille vil holde styr på bestilling af 

rosetter, printerpatroner etc.  

Lydanlæg – der er trådløs forbindelse til det lille ridehus. Det er ikke altid det fungerer optimalt, men Allan, 

Kamilles mand, går sammen med Niels for at se på dette. En sender blev købt i ca 2007, måske behøves der 

noget nyt? 

IT – En ”resultatsformidlingspakke” blev indkøbt, hvor der bla blev købt en ny PC til Springudvalget. Denne 

PC blev stjålet i et indbrud hjemme hos Malene. Det er meldt til forsikringen, men har endnu ikke hørt fra 

forsikringen. En Office pakke med yderligere to licenser ligger i stålskabet i depotrummet, så købes der ny 

PC behøves der ikke at købes Office software. Der er to skærme der tilhører klubben, den ene (nye) står 

normalt ved biksen under stævner, og der er også en gammel skærm som nogle gange har hængt i 

mellemgangen og været koblet til DRF live. 

Reklamefolder: Lisbeth har lavet en lille reklamefolder som feks kan ligge på Kastaniegården etc for at 

fortælle om klubben. Der kan også aftales rundvisning for nye medlemmer – Lisbeth Larsen viser gerne folk 

rundt, og det kan aftales med hende. 

Lærred/projektor – skal vi investere i dette? Det kan bruges til flere af de foredrag/kurser der er planlagt. 

DRF sender ud diverse ”Infomails” – som kan tilmeldes på DRFs hjemmeside. Specielt ”Klub og Bredde” er 

aktuelt.  http://www.rideforbund.dk/Information/Infomails/Infomail%20tilmelding.aspx  

Man kan også få nyhedsmails for Distrikt 5 på D5s hjemmeside. http://d5-drf.dk 

 

6. Biksen  

Eva og manden har en lejeboere som er interesseret i at stå for Biksen. De ville gerne købe ind, samt åbne 

og lukke, men ikke stå der hele tiden, så det skal de have hjælp til. Kirsten snakker nærmere med dem. 

7. Hjemmeside  

Kalender for alle aktiviteter/stævner/kursus. Kirsten snakker med Preben. 

Sponsorer – skal tilbage på forsiden af hjemmesiden. Kirsten snakker om Preben om hjemmesiden. Dette 

referat sendes også til Preben for at lægges ind på siden. Sekretær (Marit) modtager mails sendt via 

hjemmesiden.  

DRF live – man kan se antal starter pr dag. Man kan komme dit via ”online link” fra hjemmeside. Nyttig for 

at udfylde skema med antal startende etc.  

8. Forslag til aktiviteter  

Rid for dommer – Kirsten er tovholder her. 
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Sidsel Johansen vil gerne komme og fortælle om vejen fra ponyrytter til international rytter. Kirsten er 

tovholder. 

Dyrlæge ”bag om biddet”, hestemund.dk, foredrag om bid og hestens mund. Marit er tovholder her. 

Sælge brugt hesteudstyr dag. Lisbeth A er tovholder her i samarbejd med Kamille. 

Idrætspsykologi? 

Klubkonsulent fra DRF, kan feks snakke om sikkerhed. 

Gule veste når man rider, kan sponsorudvalget få en aftale om gule vester og få FKR logo på. De kan hænge 

på Kastaniegården til afbenyttelse når man rider ud.  

Ryttermærker i Maj? Ryttermærke 3 og 4, samt Klar, Parat, Start? 

 


