
 Bestyrelsesmøde 30-11-2013 
 

1. Stævner 

Vi har for mange stævner i forhold til de antal folk som hjælper til, og det er for det meste de 

samme som hjælper til hvert stævne. Der blev besluttet at skære ned på antal stævner. I foråret 

2013 bliver dette at vi aflyser Aften C-stævnet i dressur den 15. januar, og slår de to D-stævner i 

marts i dressur og spring sammen, så vi har dressur lørdag og spring søndag.  

2. Nøgler 

Kirsten har 2 nøgler, og de følgende har 1 nøgle: Lisbeth Larsen, Malene Gertov, Lotte Jensen, 

Lisbeth Andersen, Annie Carlsen, og Eva Stoltze.  

Vi fik ryddet fint op i depotrummet, og der lægges en bog så man kan skrive ind hvad man låner 

hvis man skal låne noget, så vi ved hvor klubbens ejendele befinder sig. 

3. Springkursus 

Vi venter på svar fra Ulrich. 

4. Mur 

Vi mangler nogle lag for at kunne bruge den til lave klasser til stævner (mindre end 2**) ifølge 

banebyggeren Peter Vogt. Vi mangler 5 og 10 cm stykker. Malene snakker med Peter Vogt og hører 

om hvad der behøves. Lisbeth A hører derefter med firmaet hvad der kan skaffes. 

Vi mangler også nogle normale spring, springudvalget skriver ned hvad der mangler og hvad det 

koster. 

5. Springstævne 7-8 dec. 

Bliver et kort stævne lørdag 10-ca 14 (banebygger 8-10) og søndag 9-14 plus rydning af banen. 

6. Claus Toftgaard kursus 

Sussie fra SYK vil gerne arrangere kursus med Claus Toftgaard igen, som vi havde for en tid tilbage. 

Vi melder tilbage til Lisbeth D om dette. 

7. Autosvar ved tilmelding som hjælper 

Kirsten laver dette sammen med Preben, så man får et svar ved tilmelding som hjælper. Også en 

fordel hvis der var ca tider på der man tilmelder som hjælper. Måske også et bemærkningsfelt så 

man kan skrive hvis man feks. Ikke kan en hel klasse e.l.  

8. Bjarne Nielsen kursus 

Blev aflyst pga for få tilmeldte. Tilbagemeldinger har været at det var for dyrt, for dyrt lige op til jul, 

og vi havde også et kursus med Morten Thomsen tidligere i efteråret som nogen var med til og 

derfor ikke havde råd til begge dele. 

Andre kursusforslag er Sidsel Johansen, Vibeke som er træner for ponyryttere, førstehjælpskursus, 

Sanne Olafsson/Cecilie Stadler (teori, Kirsten tager kontakt, arrangeres helst til foråret). 

9. Haslev rideklub har været i kontakt med Horze i Næstved angående noget arrangement udenfor 

åbningstid. Bliver først i det nye år. 



10. Loppemarked 

Vi kan prøve at holde loppemarked i forbindelse med C-stævne i spring i oktober. Det andet C-

stævne i spring er i januar, og da er det for koldt. 

 

Næste bestyrelsesmøde er den 23. januar kl 19 (hos Kamille, eller Kirsten) 

 

  


