
Bestyrelsesmøde 20.08.2014  

 

1. Sommerfest aflysning. Vi var nødt til at aflyse årets sommerfest, da der ikke var tilmeldinger nok. 

Det er ingen krise, og vi kan heller ikke se der er nogen speciel grund til at det var få tilmeldinger, så 

vi prøver igen næste år  

2. Afslutningsvagter. Det blev sat op afslutningsvagter til stævnerne til sidste bestyrelsesmøde, disse 

er stadig ok. Vedrørende springstævne i oktober, så skal det være tre B-klasser for pony. Men skal 

der være opstaldingsmuligheder, som det normalt er til B-stævner? Kirsten spørger Malene, og 

beder også Malene og Lisbeth D til at komme til næste møde. 

3. Vindues tilbud. Lisbeth L har endnu ikke fået et tilbud, det tages op til næste møde. 

4. Rid for dommer med Leif Tørnblad. Godt arrangement, og godt gået af Hanne for at være 

tovholder!! 

5. Rid for dommer med Peter Fischer. Planlægges sidst i november eller begyndelsen af december? 

6. Førstehjælpskursus. Det vi havde tænkt på blev for dyrt da vi ikke kunne aflyse uden at betale det 

det kurset koster. Førstehjælp til hest er dog aktuelt, Lisbeth L spørger Sune fra Faxe om pris etc.  

7. Støtte til enkeltpersoner. Vi støtter rigtig gerne hold som repræsenterer FKR, men ikke 

enkeltpersoner. Men for at vise vi sætter pris på medlemmerne, og sætter pris på alle de som 

hjælper til, forsøger vi at lave et lotteri til generalforsamling hvor de som er hjælpere til stævner etc 

kan vinde gave.  

8. Springtræning med Joost Martens. Det var et rigtig hyggeligt arrangement, men der er ikke plads til 

faste træninger. Vi skal for øvrigt opdatere vores hjemmeside med beskrivelse af FKRs undervisere 

– Kirsten kontakter Preben. 

9. Frivillighedsarbejde. Banepersonel behøves, men til C/B stævne må vi sørge for at det er godt 

banepersonel på banen.  

10. DM for hold. Det var planlagt et hold som skulle deltage i DM for hold, men af diverse årsager er 

det et par af rytterne som nok ikke har mulighed til at deltage. Vi ville betale startgebyret for 

holdet. Men hvis det ikke går i år, så håber vi at vi kan deltage næste år. 

11. Eventuelt: Trådløs dims til speakeranlæg skiftes til første stævne. Allan sætter det op, og kan levere 

den tilbage skulle den ikke fungere. Lys oppe ved ridebanen/trailerparkering ved oktoberstævne. 

Lisbeth og Jørgen Henrik undersøger. 

 

 

Næste møde er onsdag den 1. oktober kl 19 hos Kamille. Springudvalget inviteres til begyndelsen af 

mødet. 

 

 

 

 

 



Dagsorden 20/08-2014 

 

1 Sommerfest aflysning 

2 Afslutningsvagter:  

  3/9 Kamille 

  4/5 okt Lisbeth A 

  18/ 10 Marit 

  8/11 Kirsten 

  6/13 Kamille 

 

3 Vindue tilbud fra Lisbeth Larsen 

 

4 Rid for dommer med Leif Tørnblad 

 

5 Rid for dommer med Peter Fisher, aktuelt igen 

 

6 1.hjælpskursus 

 

7 Støtte til enkeltpersoner fra klubben 

 

8 Springtræning med Jost. 

 

9 Frivillighedsarbejde, hvordan går det? 

 

10 DM for hold til 19 - 20 sep. Omfang af støtte til holdet? 

 


