
 
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 25. juni 2019.  

 

Til stede er Anette, Dorte, Brian, Asger, Lone, Caroline, Stine & Louise  

 

Referat fra sidste møde er enstemmigt godkendt.  

 

Økonomi er gennemgået af bestyrelsen uden yderligere kommentarer. 

 

Brian taler med Jesper, Kresten og Ralf om evt. nedgravning af kabler til strøm til nye og gamle folde 

samt indkøb af eventuelle mangler hertil.  

 

Distancestævnet har vi tjent pænt på, som tildeles SKRK. Næste gang har Asger dog lagt op til, at Maria 

står som ansvarlig for stævnet, da han alene mand stod med det denne gang pga. sammenfald med Skive 

Festival, samt vores manglende viden omkring distancestævner. Samtidig ønsker vi brændende, at alt 

efterlades som de modtog det.  

 

For så vidt angår vores lige afholdte C-stævne, lægger Dorte op til et ”Stævne årshjul”, således vi alle 

kan hjælpe hinanden med at få det til at lykkes på bedste vis uden alt for meget stress, men at fordele 

opgaverne mest muligt. Der lægges op til at man på hjælpelisterne skriver, at man kan hjælpe i et givent 

tidsrum og ikke i bestemte klasser, således alle hygger sig mens de hjælper til et par timer. VI HAR 

BRUG FOR ALLES HJÆLP under stævneafholdelser.  

 

Vi har pt. et stævneudvalg som består af Kristina, Anette, Lene, Asger (og Louise). Kristina skal gerne 

indsættes som koordinator, så Asger kan afhjælpes med uddelegering af opgaver.  

 

Der afholdes en Hjælperfest den 24/8-2019 for alle som har hjulpet minimum 5 timer indenfor det sidste 

år til vore stævner, og de kan komme med for et symbolsk beløb.  

 

Vi vil også gerne indføre en ”frivillighedspris” til årets ildsjæl. Det er vigtigt at få anerkendt alle de 

mange frivillige, som lægger et stort stykke arbejde her, således de har lyst at hjælpe igen.  

 

Lene kan sørge for Keyhangere, hvor der er skriften ”medhjælper” på, som både udløser mad og drikke 

og keyhangeren videregives til næste medhjælper for at synliggøre hvem som hjælper, og evt. hvem 

man kan spørge til råds for de udefrakommende.  

 

Anette spørger også om synliggørelse af uddeling af bokse ved stævner. Under sidste C-stævne var der 

ikke navne på boksene. Det SKAL der være fremover.  

 

Vi ønsker os meget en ny printer, således vi kan få udskrevet alt som skal bruges til stævnet inden 

stævnets start. Lene undersøger sagen.  

 

Sekretariatet ønsker sig en oprydning og pc’erne skal flyttes lidt fra hinanden.  

 

Brian savner lidt koordinering omkring hjælp til stævnet under opvarmning og igen en evaluering efter 

ridtet. Stine havde selv skrevet til hendes ponyryttere, men Brian savnede hjælp til Freja. Der 

efterspørges kraftigt efter kalender, hvor stævnehjælp er at finde fra en af de ansatte. 


