
        Bestyrelsesmøde 27. maj 2014 

 

1. Sommerfest d. 8/8 kl. 18.00 

Afholdes i laden, Lisbeth bestiller mad Lave seddel og opslag på hjemmeside, pris osv.  

Borde står stadig i laden, stole med. Duge fra Lisbeth A og lysestager.  

Lotte køber engangsservice og lys og servietter, skraldeposer.  

Lisbeth står for dessert. Folk tager selv drikkevarer med.  

Jukebox og Kulørte lamper fra Kamille. 

Borde og stole og lys sættes op dagen før d. 7/8, der aftales hvilken tid, når dato nærmer sig. 

 

2. Stævneafslutter. Vagt skiftevis. lav vagtplan: 

Afsluttervagt. Ved forhindret bytter man selv vagt. 

Opgaver: Den person der har vagten er den sidste der forlader stævnet og lukker og slukker overalt. 

Inden man går skal man sikre sig at der er: 

tømt alle skraldespande og papirkurve (også på toilettet) 

Skraldeposer er trykket sammen og lagt i skraldespand udenfor. 

Bixen er man behjælpelig med at lukke og hjælpe Anni med at rydde op og bærer ting ud i hendes bil. 

Rytterstuen er fejet. 

Der er ryddet op i det lille ridehus for spring og klatter. 

Der er fjernet klatter på parkeringspladserne. 

Der er ryddet op på toiletterne. 

Hvis nogle af disse opgaver mangler at blive gjort må afsluttervagten sørge for det bliver gjort inden 

man forlader stedet. 

Fordeling af stævner på bestyrelsespersoner. Man afslutter kun den sidste stævnedag.   

Stævnet der begynder d.3/9 Kamille - 4/5 10 Lisbeth A - 18/10 Marit - 8/11 Kirsten - 6/12 Kamille 

 

3. Vindue i Bixen: 

Lisbeth Larsen skaffer tilbud på vindue. 

 

4. Springkursus Jost Martens: 

Fint kursus, men få deltagere. Datoen lå ufordelagtigt i forhold til konfirmationer og springkurser i 

andre klubber. Gentager kursus i september. Marlene står for det.  

(Starttider kom for sent.)  

 

Lotte er hjælper på springstævner og arrangementer i forhold til overholdelse af deadlines for 

propositioner og starttider. 

 

5. 1. hjælpskursus: for ryttere. Kirsten laver kursus. 

 



6. Ansøgning ang. Kursus: 

Der er lavet ansøgning til fnd fra Sydbank til afholdelse af kurset. 

 

7. Rid for dommerkursus evt. Peter Fischer: Lisbeth Larsen laver kursus. 

 

8. Generalforsamling DRF:  

Kirsten og Jørgen havde deltaget i DRF generalforsamling i Korsør og der blev fortalt fra mødet. 

 

9. Distriktsmøde: 

Marit har deltaget i distriktmødet, men var fraværende til dette bestyrelsesmøde. 

 

10. P.vagt Ernst: 

Ernst vil fremover være p.vagt til vores stævner som frivillig. Første gang han kommer er til 

aftenstævnet. 

 

11. EVT: 

Lisbeth og Kamille vil prøve at være frivillighedsansvarlig for springningens hjælpere. 

Dressurudvalget er blevet udvidet og her er der nu nok deltagere til at tage sig af hjælperne til 

dressurstævnerne. 

 

Maledag d. 18/6 kl. 15.30 

Maling sponsoreret af Henriette Troelsens mand. Han får sit logo på hjemmesiden.  

 

Kamille kigger efter post i materialerummet efter post til FKR hver torsdag og ekspederer det videre. 

 

40 årsjubilæum i 2015.  Det foreslås fx at afholde nogle jubilæumsstævner etc. 

 

DM for hold kan vi stille. 19-20 september i Middelfart. 

Louise Østergård Prix stg George 

Marie Louise MB 

Emma Nymand MB 

Anne Troensegård. La 

FKR betaler startpenge for disse ryttere. 

evt arrageres tur dertil for medlemmer. 

 

 

Næste møde: 20. august kl. 19. hos Lisbeth Andersen.  

 

Ref. Kirsten 


