
 
 
 

                    
 

Bestyrelsesmøde i Blossi d. 24.05.22 kl. 18.30 
hos Nina, Snekkerupvej 3, Flakkebjerg, 4200 Slagelse 

 

 
Referat 
 
Tilstede: Kirstine (og Anna ), Sanne, Susanne, Miriam, Rikke, Tina og Nina 
 
Evaluering af afholdte arrangementer, herunder økonomi: 

- Påsketur Slagelse lystskov d. 9.04. Det var en god tur, trods lidt få deltagere. God rute, 
gode p-forhold og dejligt at se nye ansigter! Det er ikke sidste gang vi rider der. 

- Kaffe-Keppni d. 30.04. Holmene Arrangementet var vellykket, især var det dejligt at 
kunne oprette en børneklasse. Det valgfrie i forhold til valg af gangart og tempo har sine 
fordele, i det at alle kan være med. Dog var der enkelte, som red meget stærkt, hvilket 
kunne være ubehageligt for de andre ryttere i samme heat. Vi har stadig en udfordring 
med lyd. Publikum kunne godt høre kommentarer, men det kniber for ryttere. Vi vil 
undersøge mulighed for at bruge en CeeCoach i øret på ryttere samtidig med at 
kommentarer kan høres i højttalerne. Vi gennemgik Romis feedback, som først og 
fremmest omhandlede problematikken i at give kommentarer i 8 minutter for de ikke-
øvede, hvor det kan føles langvarigt og forkert at give kritisk feedback for åben mikrofon. 
Vi besluttede derfor at justere konceptet en smule, således at vi kun har to ryttere på 
banen ad gangen, der rides i 3 min. på hver volte, og rytterne vælger selv anden gangart 
en skridt i en afmålt tid, hvorefter der er skridtpause. Der gives kun åbne kommentarer i en 
del af ridtet.  Desuden vil vi invitere Marie-Louise Kiel Fredslund til at være makker til 
Romi. Det har vi gode erfaringer med fra et tidligere Kaffetølt. Sanne kontakter Marie-
Louise og Romi og så lander vi derefter på en dato til KaffeKeppni til foråret. 
Økonomi KaffeKeppni: Susanne har lavet regnskab, og det gav et overskud på 2051 kr.   
 

- Agility kursus med hest, Sneslev: Sanne oplevede at det var en god og lærerig dag for 
deltagerne. Hendes sted fungerede fint til arrangementet. Gode billeder blev lagt på 
Facebook hvilket helt sikkert har en stor betydning for interessen efterfølgende. Kan 
gentages! Økonomi: Arrangementet gav et underskud på 354 kr. 
 

 
Planlægning af sommer - og efterårsarrangementer:  
OBS: Dette er en ide´-liste, og vi har endnu ikke fastlagt datoer på ret meget.  
 
Jon Stenild foredrag/kursus: Nina kontakter Jon mhp. Både afholdelse af Clinic (større sted) og 
kursus dagen efter (hos Mette). Når Jon (forhåbentlig) siger ja og finder en dato, vil vi finde et 
passende stort ridehus med tilskuerpladser, cafeteria/rum til teori og p-forhold. Samme clinic blev 
afholdt i Svendborg i marts og her var deltagerprisen 450-550 kr. (medlem, ikke-medlem) og der 
var plads til 50 mennesker. Vi vil gerne matche den model og har en forestilling om at 
arrangementet vil tiltrække folk fra det meste af Sjælland (Jon har endnu ikke afholdt den her). 
  



Løvfaldstur evt. ved Stigsnæs (tilladelse af Borreby Gods): Kirstine har kontakt til en lokal rytter 
fra området, som gerne vil vise vej ved skoven og stranden omkring Stigsnæs. Kirstine kontakter 
Borreby gods ang. tilladelse til en fællestur til efteråret.  
 
Rasmus-kurser: Der er planlagt to fredage med Rasmus på Holmene: d. 19.08. og d. 04.11. OBS: 
da Rasmus har hævet prisen, er vi nødsaget til at gøre det samme, da kurserne ellers giver for 
stort underskud. (omkring 100-150 kr. afhængig af medlemskab af klubben). 
 
Generalforsamling: Vi besluttede at afholde gf hos Nina d. 16.11.22 
  
Juletur: Nina og Miriam planlægger en juletur ved Holsteinsborg mellem jul og nytår. 
  
Foredrag: Sanne har hørt et foredrag om kommunikation med heste v. Camilla Stormont. Det var 
rigtig spændende. Hun vil kontakte Camilla S. ang. et foredrag i Blossi regi.  
 
Ture: Skal vi en tur til Agersø? Måske.       
Rikke foreslog at et stutteri-besøg kunne være spændende.  
  
 
 
 
 

Evt.  
- Vi er p.t. 81 medlemmer (det er faktisk en fordobling på lidt over et år, ganske flot!) 

 
Næste møde: Bliver hos Kirstine på et tidspunkt i august. Nærmere dato følger!  
 
 
 
 
/Nina Frost 
 


