
 

 

 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde d. 7. december 2021 

 

Møde hos Miriam, Kvislemarkvej 41, Sandved kl. 18:30 (inkl. Bespisning) 

1. Afholdte arrangementer og andet siden sidst 
a. Fællestur til Vesterbroby skov d. 23. Oktober. 8-10 tilmeldte, fint vejr. 

b. Rasmus Møller kursus d. 13. November. Fuldt booket og flere var på venteliste. Alle 

deltagende medlemmer. 

c. Generalforsamling d. 17. November. Ca. 19 tilmeldte.  

d. Grundtræningsforedrag med Claus og Britt d. 1. December. 26 tilmeldte 

2. Kommende arrangementer 

a. Rasmus kursus i 23. Januar 2022 er fuldt booket. Tilmelding til kursus d. 20. marts er 

åbent for medlemmer (pt. 4 tilmeldte). Miriam er barsels stand-in for Kirstine på marts 

kurset.  

b. Juleridetur den 30. december kl. 11. med Rikke Munk som guide i skovene omkring 

Slagelse 

i. Mangler ansvarlig for: Detaljer som klokkeslæt, parkering, behov for ridekort -

Hvem snakker med Rikke og skriver en invitation, så vi kan få en invitation 

ud? Miriam er tovholder 

ii. Vi tager mod tilmeldinger via Sporti. Blossi giver 50 % til medlemmer 

(ridekort).  

 

c. Charlotte Cook-foredrag d. 11. Januar (May har kontakten med Charlotte) 

i. Sted:   

ii. Klokkeslet: kl.  

iii. Charlotte tager 275 pr. tilmeldt person. 

iv. Tilmelding via sporti? 300 kr. for ikke medlemmer og 150 kr. for medlemmer.  

Foredraget er udskudt til foråret (tidspunkt aftales senere).  

 

d. Datoer og emner for foredrag/clinics med Britt Werner. Stadig relevant? Vi lægger 

det lidt i bero, tager måske ideen op til forår/sommer. Rikke har til gengæld en 

aftale i gang om faste undervisningsgange med Britt på Holmene.  

 

 



 

 

e. Kaffetølt -Flyttet til foråret. Kaffetølt ændres til Blossis kaffe-keppni 

i. Forslag slut april/start maj måned 2022. 30.04.  

ii. Forslag til dommer? Romi og Marie-Louise (Sanne kontakter Romi og Mikkel 

kontakter Marie-Louise).  

I skrivende stund har vi et JA fra Romi og måske kan Marie-Louise 

også..  

 

 

 

2. Evt. 

- Næste bestyrelsesmøde  er 8.feb. kl. 18.30 hos Tina, Merbjergvej 28, 

Dianalund Hovedpunktet på mødet er økonomi; budget og egenkapital.  

 

 

 
Skal ikke gennemgås punkt for punkt. Er blot en Idé-liste/plukke-liste ved behov for 

inspiration.  

Opdateret idéliste:  

 

Fælles rideture 

 

● Skovene omkring Slagelse/kasernens øvelsesterræn. 

● Torbenfeldt tur 

● Åmose tur. Tina forår? Måske i samarbejde Winnie? 

 

Fællesspisning:  

 

Foredrag: 

• Dyrlæge f.eks. førstehjælp / tænder / kiropraktik 

• Foderkonsulent- f.eks. undgå forfangenhed / cushing 

• Ute Lehmann eller andre 

• Forskellen på sport og gædinga 

• Introduktion til Gædingakeppni 

 

Begynder-konkurrencer: 

• Kaffetølt 

• Begynderstævner / Gaman 

• Alrid 

• Gædinga 

• Springtræning/intro (Sanne) 

 

Udflugter: 

• Stutteribesøg både hos medlemmer og evt. på større stutterier 

• Føltur - besøg hos klubbens avlere 

 

Workshop – dagsarrangementer - Clinics: 

• Klipning 

• Trailerlæsning 



 

 

• Agility 

• Miljø-træning 

• Løsspringning - i ridehus vinter 

• Longering/arbejde fra jorden (vinter ting) 
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