
Bestyrelsesmøde Solrød rideklub 
Den 7. marts 2017 kl. 19.00 hos 
Christina, Nordmarksvej 5 
 
Tilstede: Iben, Gitte, Linda, Christina, Søren, Helle, Marlene 
Afbud/Ej tilstede:   
 

1.  Dagsorden  Evt. Yderligere pkt. 11 og 12 Alle 
2.  Konstituering  Bestyrelsen konstituerer sig i forhold til 

næstformand og evt. sekr. 
Linda starter som sekr. og om 1 år bytter 
Linda med Iben. Næstformand bliver Gitte. 

 
Alle 

3. Sluk lyset kampagne Sluk lyset 
Der blev talt om omkostninger til el under 
generalforsamlingen, bla, vores ridehuse 
tager strøm selv om vi har gjort meget for at 
minimerer udgiften. Vi laver en spar lyset 
kampagne. Forslag til tekster sendes til 
Linda og Christina som så laver opslag. 

Christina 

4.  Ridehusbund Store ridehus    
Hvordan skal den laves 
Tilbud 
Økonomi 
Iben og Helle samler tilbud ind, gerne 2 delt 
sådan at vi evt. selv kan tømme ridehus, Vi  
holde møde med Rune omkring opbygning.  

Helle/Iben 

5.  Championatsregler Nye regler  
Mere klare regler 
Linda og Christina tager det med til 
Sportsudvalget for at få mere klare regler, 
løbende opdateringer som kan ligge på 
hjemmesiden mv. 

Gitte 
 

6.  Kontingentbetaling Opkrævning udsendt via facebook og mail 
Hvordan sikre vi at alle får en opkrævning 
Christina sender også faktura samt post it på 
bokse. 

Helle/Christina 
 

7.  Rådsmøder i D3 Årsrådsmøde – generalforsamling 15/3 
2017 
Rådsmøde den 7/6 2017 
Rådsmøde den 12/10 2017 
Hvem møder 
Gitte og Søren møder den 15/3 2017 Gitte 
skriver til Louise om deltagelse 

Helle/alle 

8. 
Repræsentantskabsmøde 

Den 22/4 2017, tilmelding 22/4 2017 
Hvem deltager 
Vi deltager ikke i år, jeg melder afbud 

Helle/alle 



9. Div. møder 
14/3 
28/3 

 
Første årsmøde i udvalget 
Sportsudvalget holder møde  
Fællesmøde alle udvalg 
Alle udvalg mødes kl. 19.30 i den store 
rytterstue, Helle tager kontakt til Karina 
omkring dagsorden mv. 

Alle 
 

10. Arbejdsdag  Den 22. april – opgaver, ansvar m.v. 
Påskefrokost 
Male spring – ansvar Christina 
Cafeteria – ansvar Gitte/Lene 
Regnesek. – ansvar Linda 
Depotrum – ansvar Helle 
Dommertårn udendørs spring– ansvarlig 
Søren 
Hegn omkring springbane – ansvarlig Linda  
Lille rytterstue/grovkøkken – ansvarlig  
Søren holder møde med Marck vedr. 
udendørsbane. 
Rygeskur -  
Juniorudvalget skal involveres i opgaverne 
Christina og Linda tager punktet med til 
sportsudvalgsmøde. 
Der skal laves opslag, Helle, Christina og 
Linda taler sammen omkring opslag. 

Alle 

11. Lys på udendørsbane 
 

Tilbud kommet.  Da der skal nyt indhold i 
lamperne, kommer det til at koste ca. 31.000, 
vi afventer lidt 

Søren 

12. Opfølgningsliste Førstehjælpskursus og hjertestarter, 
hvordan får vi kurser i dette. Karina taler 
med Rie om hjertestarter og Vibeke Pedersen 
og Mollie undersøger førstehjælpskurser. 
Gitte tager med Vibeke og Mollie og 
Christina taler med Karina 

Alle 

 
Emner til næste møde Arbejdsdag 
  Fredagsbar 
  Opfølgning fra dette møde 
                     


