
        Bestyrelsesmøde 01. okt 2014 

 

1. Springstævne. Der er bestilt bokse, som kan meldes fra hvis det ikke behøves, mod en vis sum. 

Sættes op tir/onsdag, og tages ned torsdag ugen efter. Spåner skal bestilles. Der skal være max 460 

startende til stævnet. 

Trådløs modtager fungerer, Jørgen Henriks system er backup hvis det trådløse ikke fungerer til 

stævnet. Der kan sættes en højtaler op ude så den kan høres på udebanen. Opvarmningsspring kan 

sættes op på banen ude hvis det er godt vejr. Lys på parkeringsplads hvis det skal parkeres ovenfor 

ridehuset.  

Parkering – Ernst kommer, men han kan ikke være alene. 

Der er pause mellem pony og hest. 

Harving af banen – worst case må den harves mellem hver klasse, eller 4x om dagen. Jørgen henrik 

er nok her. 

Hjælpere – skal være voksne på banen. Banen bygges fra kl 18 fredag. Søren Henriksen kommer og 

er på banen. Malene prikker til folk på FB. 

Lys til boksene – der er ikke strøm, så der må trækkes ledning. 

Hvis nogle vil overnatte i lastbil må der være strøm til det. Malene snakker med Jørgen Henrik. 

 

2. Peter Fischer Rid for dommer kursus. Bliver onsdag 26. november. Max 12, og det skal måske være 

sammen med Anne Troensegaard? Pris bliver billigere for FKR medlemmer. Skal vi lave dagens ret? 

Det bør tilmeldes til dette så vi ved om det kan lade sig gøre.  

3. 22/23 nov. Kursus med Joost og Peter Vogt? Kursus med teori og opbygning af bane, samt 

springning af denne bane. Det er heller bedre at gøre dette en onsdag aften end at bruge en hel 

weekend på dette, da det ikke har været så stor tilmelding tidligere. Evt kun kursus med Peter 

Vogt? 

4. Førstehjælp for hest – Sune fra Faxe dyreklinik har sagt op og flytter til Sverige, men Lisbeth L. 

snakker med Susanne fra hesteklinikken. Men dette kursus kan nok først lade sig gøre i det nye år. 

5. Vindue til Bixen – Jørgen Henrik har fået et tilbud på dette, og vi aftalte at dele omkostningerne for 

dette mellem klubben og Lisbeth/Jørgen Henrik. 

6. Frivillighedsarbejd – forslaget med gave til hjælpere – det er teknisk svært med lodtrækning i 

forhold til hjælperliste på hjemmesiden, så vi bør heller vælge ud nogle som vi synes fortjener det. 

7. Eventuelt: Vi må have en ny i springudvalget, da Lisbeth Dahl stopper ved nytår. 

Indexreguleringen er ved en fejl ikke betalt. Lisbeth/ Jørgen Henrik sender en mail til Lotte. 

Diverse kursusmuligheder blev diskuteret. 

Dressurudvalget behjøver en ny computer. De har fået 3000,- og snakker med Preben om 

hvilken type. 


