
Bestyrelsesmøde 09-10-2013 hos Marit 
 

1. Sommerfest 

Sommerfesten var rigtig hyggelig, men erfaringen var at aftaler skal skrives ned så der ikke er tvivl 

om hvad som er aftalt, og at der ved ændringer må gives klar besked så vi ved hvad vi har at 

forholde os til. Men trods udfordringer med bla. stole og borde, så kom efterhånden maden på 

bordet, og maden var rigtig god. Rester af maden blev frosset ned, og har blevet brugt i Biksen til 

stævner efterfølgende.  

 

2. Stole i rytterstuen.  

Stolene i rytterstuen tilhører klubben, men er ikke særlig gode/trygge. Kirsten kigger på hvad der 

findes på Det Blå Marked, og Kamille kigger i IKEA. Det skal være nogle stole der kan stables. 

 

3. Lys i dommerloge og sekretariat.  

Lisbeth kigger om hun har nogle lamper hjemme, ellers ser Kamille efter lys i IKEA. En stor lampe 

skal op i sekretariatet, Kamille kigger efter det i IKEA. 

 

4. Lydanlæg.  

Allan har kommet med et tilbud om nyt lydanlæg med ny forstærker etc. Det låses fast, og vi 

forsøger at få en lås som passer til den nøgle der passer de andre steder. Faste mikrofoner i 

dommertårnet er ikke med i Allans tilbud, men det skal vi også have. Allan, Flemming og Jørgen kan 

sætte det op (gratis). Der har også været nogle fra Expert i Faxe for at give et tilbud på hvad de kan 

tilbyde, men de har ikke vendt tilbage. Da de heller ikke har så stor viden om hvad der behøves til 

en rideklub, så accepterer vi Allan og Flemmings tilbud. 

 

5. Springstævne.  

Der er styr på tingene. Der var snak om at måske holde loppemarked samtidig med C-stævnet, men 

da dette ikke var nævnt i propositionerne og det er kort tid til stævne, så venter vi til en anden 

anledning. 

  

6. Morten Thomsen.  

Klubben tjente en lille smule på tilskuer-entré. Af deltagere var nogle rigtig tilfredse, mens andre 

var ikke helt tilfredse.  

 

7. Aftenstævne.  

Hyggeligt stævne med hyggelig stemning, og dommer var rigtig tilfreds. Og super indsats af FKR 

rytterne!  



 

8. Dressurstævne.  

Det kørte bare! Eva havde gjort et fantastisk forarbejde, og præmier og det hele var lagt klart. 

Hjælpere – hvordan tager vi imot hjælpere? Autosvar ved tilmelding til hjælperlisten – Kirsten 

snakker med Preben. 

9. Rosetter.  

Klubmesterskabsrosetter og nulrunderosetter er bestilt. Vi fik rabat på klubmesterskabsrosetterne, 

og vi fik også med et præmiedækken! 

 

10. ”Sådan holder du et arrangement”.  

Arrangementer skal være rundt bestyrelsen. Der skal være budget, regnskab skal afleveres, 

tilmeldinger skal være over klubbens konto, det skal publiceres på hjemmesiden og evt relevante 

fora, og skal noget holdes på Rolloskolen skal det gå gennem Kirsten.  Men det er ikke svært at 

holde et arrangement  

 

11. Springkursus.  

Ulrich Gaarslev kan komme og holde springkursus i maj måned. Han er ikke uddannet berider, men 

er daglig leder i Hillerød. Pas på at også ryttere på lavere niveau kan være med.  

 

12. Ryttermærkekursus.  

Skal vendes med bestyrelsen. Skal vi slå os sammen med andre klubber for at holde 

ryttermærkekurser? Der er ønske om Klar-Parat-Start kursus, men det er distriktet der bestemmer 

hvem der skal holde det. Kamille hører med D5.  

 

13. Kursus med Bjarne og Kimi Nielsen.  

Ikke så mange tilmeldte.  

 

14. Klubkonsulentbesøg.  

Besøg af Sonja Bækkel (under uddannelse) og Anja Heinesen (mentor fra DRF). Det var et rigtig godt 

møde! Vi fik en hel del information om klub og klubdrift, og det var rigtig godt.   

 

15. OK Sponsoraftale.  

Det lyder godt, men vil det blive et problem at skaffe 20 nye OK kort om året? Marit spørger Sonja 

Bækkel om hvordan de gør det.  

 

16. Møde med Haslev og SYK.  

Hyggeligt møde, men SYK repræsentanten var desværre forhindret fra at komme, men de er rigtig 

interesserede for samarbejde. Der var snakket om et fælles springstævne, og fastelavnsridning. 

Kirsten kontakter dem i november og laver nærmere aftale om springstævne og fastelavn.  

 

17. Grøn pulje.  

Vi fik afslag på ansøgningen. 

 



18. Eventuelt. 

 Muren. Vi fik noget støtte (30% af dokumenterede udgifter) fra Udviklingspuljen til at købe 

mur. Bestyrelsen er enig om at vi kan købe en mur og finansiere resten selv.  

 Lovpligtig postkasse – har Lotte tilgang til den? 

 Den gamle springcomputer. Vi vil gerne stadig have den til backup. 

 Spørgeskema klubkonsulent. Marit udfylder og sender spørgeskemaet ind.  

 

Næste møde:  Lørdag 30. november kl 10 på Kastaniegården. 


