
Bestyrelsesmøde 28-05-2013 hos Kirsten Weiss, Faxe. 

 Sommerfest:   

o Mad blev bestilt fra slagter i Klippinge sidst år, det kan vi også gøre i år, Lisbeth undersøger 

og bestiller. Der er et valg til 155 kr pr kuvert, som nok var det som blev valgt sidst år. Da 

var der ca 30 personer til sommerfesten. Lisbeth Larsen donerer dessert. Lisbeth A køber 

chips. Marit køber slik. Allan har popcornmaskine og jukebox. 

o Pris: 100,- pr person, børn tom. 12 år halv pris. Betales til arrangementskontoen. 

o Dato: fredag 9. august. 

 

 Facilitetsregler:  

o Facilitetsregler er  opdateret, med bla at alle skal ride med hjelm, og longering skal kun ske 

i det lille ridehus. Skal vi skridte indenfor eller på hovslaget? Der er tit lidt uenighed til 

stævner. Det er alles ansvar at sige fra hvis nogen ikke rider med hjelm. Alle under 18 år 

skal have sikkerhedsvest på når de springer. Skal vi have en kampagne når det gælder brug 

af hjelm, og hvorhen der skridtes? 

o Ved stævner står for mange personer i det lille ridehus – der bør skrives noget under 

generelle bestemmelser i propositionerne om at antal personer og at underviser ikke kan 

stå i midten.  

 Kirsten og Mille ser på dette, Kirsten laver udkast til regler ved opvarmning til 

stævner. De tager kontakt med Claus Skov angående opvarmning og regler.  

 Frokost for dommer mellem pony og hesteklasser i spring, så der bliver en pause og 

der ikke er både heste og ponyer til opvarmning samtidig.  

 

 Sikkerhed – ebog – vi kan få ca 20% rabat til FKR. Er det muligt at få til en ”fælles” ebog på 

hjemmeside/facebook? Klubben kan sponse så den bliver billigere. Skal vi lave en konkurrence med 

spørgsmål fra bogen for at lokke folk til at læse? 

 

 Rid for dommer kursus – er fuldt! Annie laver madpandekager. Liste over deltagere lægges på 

hjemmesiden.  

 Idrætspsykologi – var et rigtig godt arrangement. Annie lavede et stort kaffebord. 

 Loppemarked – 15-16 tilmeldte sælgere. Skal være udendørs eller i det lille ridehus. Folk skal selv 

have bord med. Der hænges op info om loppemarked nogle steder. 

 Hestemund – vi vil gerne have både teori og praksis, så det skal afholdes på Kastaniegården. Men 

bliver ikke tid før til efteråret. 

 Bjarne Nielsen – i bero indtil vi får svar på fondsansøgning. 

 Springkursus – er i bero indtil samarbejd med andre klubber er klart (SYK og Haslev) 



 Ny spring PC er købt i Aldi, står hos Lisbeth Dahl.  

 Velkomstfolder med ridhusregler – laver to versioner, en til medlemmer, og en til rekruttering. 

 Tjekliste spring/dressur – kommer 

 Certifisering – intet nyt. 

 Klubkonsulent – intet nyt. 

 Grønne ildsjæle – ansøgning er sendt 

 Webcam – sværere end forventet, leverandørene trækker sig når de får vide hvad den skal kunne. 

Men måske kan Logitec..? 

 Manglende girokort – lave en liste over de vi mangler mailadresser på (Lotte/Kirsten) 

 Spring mur – Lisbeth er i gang med at finde mur. 

 Opdatering af regler på hjemmesiden – Kirsten er i gang. 

 Kamera – er købt, men batteri skal ud for at lade op, så vi køber et ekstra batteri. Merete kan have 

kameraet hos sig. 

 Liste over hvor tingene er – Kirsten laver liste over hvor klubbens ejendele er. Materialeliste til 

hjemmesiden. 

 Brev/mail til sponsorer – som tak for sponsorgaver. Vi kan lave kort hos Vistaprint, så kan vindere 

underskrive disse og levere til sekretariatet. Marit bestiller kort. 

 Fødselsdag (tom. 18 år) og konfirmation – sende mail/sms? Kan vi have en opslagsvæg på 

hjemmesiden, hvor folk skriver når de har startet stævne? Kirsten snakker med webmaster. 

 Eva Stoltze har fået nogle sponsorpenge, men uklart for hvad – Lotte snakker med Eva 

 

Næste møde: onsdag 7. august kl 19 hos Lisbeth, Faxe Ladeplads.  


