
Bestyrelsesmøde den 24-04-2013 hos Lotte Jensen, Faxe Ladeplads. 

       Tilstede: Kirsten, Lotte, Lisbeth og Marit.  

1. Referat fra D5 mødet 

Lisbeth og Marit gav et kort referat fra årsmødet i Distrikt 5. 

2. Sidsel Johansen foredrag 

Der var 38 deltagere, og var et vellykket arrangement. 

3. Rid for dommer 

Holdes den 5. juni. Det er næsten fuldt, men tilskuere kan komme gratis og kigge på. 

4. Foredrag om idrætspsykologi 

Der er max 28 deltagere, lige nu er der 20 tilmeldte. 

5. Loppemarked 

Holdes 1. juni på Kastaniegården. Ingen ”sælgere” er lige nu tilmeldt, men Merete får besked om at 

promovere dette. 

6. Hestemund.dk 

 Marit havde ikke inden dette mødet fået svar, men har efterfølgende fået svar. Dato ikke bestemt. 

7. Frivillig hjælper hjemmeside 

Vi er nu tilmeldt, og der står vi behøver hjælpere mellem september og april.  

8. Dressurkursus Bjarne Nielsen 

Der er søgt fondsmidler til dette kursus, og vi afventer svar på dette i udgangen af maj inden vi 

aftaler nærmere. 

9. Springkursus Christer Ericsson 

Malene har kontakt med ham, og vil aftale springkursus med ham. Evt om han kan komme fast hvis 

det går op med anden springundervisning på Kastaniegården. 

10. Kalender på hjemmesiden 

Kalender er oprettet på hjemmesiden så vi kan oprette arrangementer der. Kirsten sender kode så 

vi kan logge ind på kalenderen. 

11. Tilskud fra kommunen – ansøgning er sendt ind, og Kirsten har modtaget bekræftelsesmail på at 

det er modtaget.    

12. Velkomstfolder til Lolland  

Et medlem i FKR står et sted i Lolland hvor de ikke har rideklub, og hun får nogle velkomstfoldere 

fra FKR for at give til andre på stedet, så håber vi de vil melde sig ind i vores klub. 

13. Velkomstfolder (ny version) og Gi’ en hånd seddel 

Kirsten sender den velkomstfolder vi har til Marit, som laver den om til en pdf så den kan sendes 

elektronisk.  

14. PR – i aviser, medier og distrikt. 

Merete gør det glimrende! Og Kirsten har været i Øst-Sjællands radio for at fortælle om vores 

stævner. Måske TV-Øst ville være interessert? Lisbeth tager kontakt med Søren Langhorn.  

15. Nøgler fra Pia Kristerson 



Kirsten har hentet nøgler fra Pia Kristerson. 

16. Tjeklister spring/dressur 

Spring - før stævnet. Lisbeth D gør nu mere af det Malene til nu har gjort. 

Spring – under stævnet: bør hænges op på sekretariatets dør. Sendes til udvalget til kommentering. 

Dressurstævne – der bør laves en tilsvarende liste for dressur som der er for spring – Marit gør 

dette. 

Der er også kommet en booking for sekretariatet på hjemmesiden. 

17. Opdatering af retningslinjer.  

Kirsten opdaterer disse. 

18. Opdatering af facilitetsregler.  

Lisbeth A opdaterer i samarbejde med Lisbeth Larsen. 

19. Sådan opretter du en aktivitet.  

Kirsten har lavet en vejledning hvordan man opretter en aktivitet. 

20. Ny PC til spring? 

Vi får ikke erstattet den PC der blev stjålet, så klubben må købe en ny selv. Bestyrelsen var enige 

om at det skal købes en ny PC, og Kirsten får sin mand Jørgen (IT-mand) til at kigge efter en. 

21. Skal klubben have nyt navn? 

Hjemmesiden er nu renset for det der var om kørsel, da der ingen kørselsaktivitet er. Skal navnet 

også ændres? Inden næste generalforsamling kan vi lave en kampagne med hvad skal klubben 

hedde?  

22. Amatørfotograf 

Klubben køber et kamera så vi kan tage billeder fra stævner og arrangementer. Kirsten spørger 

Merete om hun kan finde et tilbud på et brugbart kamera. Det kan være for fugtigt i depotrummet 

til at opbevare elektronik der, så kameraet kan måske være hos Merete, og PCene kan være hos 

Lisbeth D/Eva.  

Joans mand Steen vil gerne lave lyd til stævnerne.  

23. Bixen 

Bixen har fået Annie til at tage ansvaret. Annie blev fundet efter en annonce i avisen, hvor der blev 

efterlyst en bestyrer til Bixen som frivilligt arbejde. Og Annie er fantastisk til dette!  

24. Klubkonsulent 

Kirsten snakker med DRF om at få en klubkonsulent til at komme. Specielt er vi interesseret i at 

høre om forsikring. 

25. Certificering? 

Er det aktuelt? Specielt delen om Organisering? Vi snakker med en klubkonsulent først. 

26. Klub springstævne 

Stævnet havde 95 starter, og løb rundt med overskud selv om det var et lille stævne. 

27. Kontakt til Stevns rideklub 

Kirsten har snakket med Stevns rideklub om samarbejde.  

28. Samarbejde med SYK? 

Kirsten har snakket med Niels True fra SYK. De har lige nu ingen faciliteter. Kunne man lave et 

samarbejdsudvalg med formænd for klubberne samt udvalgsformænd i klubberne? Måske også 

med Haslev rideklub? Vi kunne lave et møde hvor vi laver spilleregler, og hvordan man kommer ind 

og ud af samarbejde.  



29. Kontakt med Haslev rideklub 

Se også punkt 28. Betina er kontakt i Haslev. 

30. Regler for ridehjelm og sikkerhedsvest 

Der er opsat regler for brug af ridehjelm og sikkerhedsvest på Kastaniegården. 

31. Flemming har søgt fond til kursus i dressur (Bjarne Nielsen) 

32. ”Puljen Grønne Ildsjæle” 

Kirsten har lavet et forslag med at søge om penge til at købe en lille hestetransport til udleje til 

medlemmer. Bestyrelsen var enig om at det gerne måtte gås videre med. 

33. Søge midler fra kommunen. 

Der er ønske om en mur – Lisbeth undersøger pris etc, og vi søger midler fra kommunen til dette. 

34. Referat fra representantskabsmødet. 

Kirsten var til Representantskabsmødet i Sønderborg den 14. april. Berideruddannelsen var 

hovedfokus, og der var kommet et forslag fra Morsø rideklub om at berideruddannelsen skulle 

fortsætte. Der blev til sidst enighed om at inden udgangen af 2014 skal man komme op med et 

forslag om en anden måde for berideruddannelsen. Flere nye blev valgt ind i bestyrelsen, bla. Anne 

Mette Binder. 

35. Ansøgning om brug af ridehus til Knapstruberstævne 

Der var spørgsmål om at låne ridehus den 23 november til et Knabstruperstævne med ca 15 starter. 

Den dato passer ikke, så det går desværre ikke. 

36. Webcam til ridehuset. 

Der kan være mulighed at sætte et webcam op i ridehuset så man kan optage når man rider, og 

måske sende det til sin telefon. Flemming undersøger sagen videre.  

37. Lisbeth Larsen ønsker at være med til bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen er enig om at hun kan være med de første 20-30 minutter i begyndelsen af mødet, hvor 

vi da snakker om relevante sager for hende, men at resten af bestyrelsesmødet skal være ”lukket”.  

38. Eventuelt.  

- Sommerfest – tages på næste bestyrelsesmøde. 

- Giro – hvis nogle ikke får, ville det være fint at have mailadresse som man kan kontakte 

medlemmerne på. Lotte og Kirsten finder de medlemmer vi ikke har mailadresser på, så kan vi 

kontakte dem og spørge om mailadresser. 

- Spejlet skal poleres inden indendørs sæsonen begynder – Lotte kender en vinduespudser hun 

kan spørge.  

Næste møde holdes den 28. maj. 

   

 

       

  


