
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 12. august 2008 kl. 18:00 i Rytterstuen

Fremmødte: Flemming Klug, Jane Neess, Agnete Thornæs, Birgitte Madsen, Niels Laursen (Venne-
foreningen) & Christian Petersen (berider) 
Fraværende: Jeanette Kjeldsen, Mariann Thorup og Per Munk. 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde.  
2. Økonomi, herunder priser og foldordning. 
3. Hestenes Dag, evaluering. 
4. Kommende stævner. 
5. Christians punkter. 
6. Eventuelt. 

 
Referat: 
 

1. Referater fra 3. juni og 9. juli blev godkendt og underskrevet. 
2. Gennemgang af forslag til ny prisliste. Store stigninger nødvendige. Der informeres i næste 

nyhedsbrev, og der afholdes medlemsmøde torsdag d. 11. september kl. 19.00 i Rytterstuen. 
Punkter på dagsordenen bliver blandt andet: Prisstigninger, foldordning og hjælpere (Pers 
oplæg præsenteres). Niels sørger for åbning af kiosk. Reglerne for foldordningen blev gen-
nemgået. 

3. Positive tilbagemeldinger fra standene, med undtagelse ag ølvognen. Det havde været en 
god idé med madbilletter til hjælperne for at gøre det mere overskueligt. Ved gentagelse af 
Hestenes Dag bør SKRK have lidt mere på programmet – flere trækplastre evt. med indlagte 
konkurrencer og flotte præmier. Der afholdes senere fælles evalueringsmøde med alle delta-
gende klubber.  

4. Hestedistriktsstævne d. 22.-24. august: Anmeldelsesfrisen er overskredet – ok med tilmel-
dinger. FK bestiller blomster. Containere er bestilt. CP og personalet søger for klargøring af 
banerne og udenomsarealerne. Ponylandsstævnet d. 5.-7. september er næste projekt. Deref-
ter et sponsorstævne d. 24.-25. oktober. 

5. Mette på skole i 2 måneder fra d. 18. august. Hun fortsætter i weekendvagt. Malene tager 
elevholdene og CP hjælper i stalden.  
Utilfredshed med den nye bund i den lille ridehal. Halvdelen af sandet skal køres ud, før flis 
lægges på. Bunker med sand køres til side og dækkes med plastik til senere brug. 
Det nye dræn på springbanen virker helt efter hensigten. 
Jane Slej står pt. for foldordningen. 
Der skal ryddes op i det gamle sadelrum ved ponystalden. Nye regler for brug af sadelrum er 
hængt op efter sommerfereioprydningen. 
CP skal stramme op omkring håndhævelse af regler på SKRK. Fx må der ikke parkeres 
og/eller læsses heste af og på mellem staldene og den lille hal.  
Forslag om fælles intro dag med indskrivning af nye elever. 

6. Barrieren i den lille hal skal repareres hurtigst muligt. Hallen kan ikke bruges til løse heste 
uden barriere. 
Onsdag d. 13. skal FK mødes med folk fra Planteavlsstyrelsen vedr. ansøgning om hektar-
støtte. 
Malene, Mette og Jane passer staldene. 
JN og FK tømmer nu postkasse og gennemgår posten og div. regninger med CP. 

 

Næste møde: torsdag d. 11. september kl. 18.00 (umiddelbart før medlemsmødet) 
 
Referent 
Birgitte Madsen 


