
Dagsorden:  

Bestyrelsesmøde 
Sig Rytterklub 

Onsdag den 26. juni 2019 kl. 19.00. 
Hos: 
Cecilie-Margrethe Lewandowska 
Vardegårdvej 19  
6800 Varde

Indkaldt af: Putte Lewandowska Referent: Cecilie-Margrethe Lewandowska

Mødetype: Bestyrelsesmøde Ordstyrer:

Deltagere: Rosa Gaard, Bitten Kristiansen, Putte Lewandowska, og Cecilie-Margrethe 
Lewandowska. 

Afbud fra: Jannie Gregersen

Læs venligst: Bilag 1, bilag 2 og vedhæftet fil.

Emne: Forhandling: Ansvarlig:
Velkomst

1) Godkendelse af dagsorden. Godkendt 

2) Godkendelse af sidste 
bestyrelsesreferat. 

Godkendt og den ligger på S.R.K
´s hjemmeside. 

3) Siden sidst. • S.R.K afholdte påskeløb d. 21. 
april. Det var en succes. Der 
mødte mellem 25-30 børn op. 
S.R.K vil genoptage påskeløbet  
igen i 2020. Det bliver søndag 
d. 5. april 2020 kl. 10.00 - 
12.00. 


• S.R.K har afholdt arbejdsdage 
og vil gerne sige tak for hjælpen 
til de fremmødte. 


• S.R.K afholdte D-stævne i 
spring den 25. og 26. maj 2019. 
Det var en succes og S.R.K vil 
søge om et D-stævne i spring til 
næste år. 

4) Medlemmer og økonomi. Der er kommet nye medlemmer til 
klubben. 



5) Ponyerne. • Klubbens ponyer er kommet på 
jordfold og de får hø på marken. 
Ponyerne er begyndt at tabe sig 
i det små. 


• Onsdag den 26. juni var Rosa 
og Putte på dyrehospital med 
Cirkeline. Cirkeline har fået 
konstateret spat i begge 
bagben og hun skal 
genoptrænes de næste 
måneder. Har I spørgsmål, er I 
velkommen til at kontakte Putte. 


• Peppa døjer med tyndmave. 
Putte har talt med dyrlægen og 
hun anbefaler at Peppa får hø i 
stedet for wrap. Hvis det ikke 
hjælper, skal hun have noget 
pulver for maven. 

6) Partkontrakt: Se bilag 1. • Skal de ryttere, der har eller skal 
have part på en af klubbens 
ponyer/hest, tage Ryttermærke 
1 & 2? Ja det skal de. 


• Skal partrytterne betale leje af 
ponyen/hesten, hvis de skal 
deltage i stævner? - 


	 - Ude? De skal ikke 
betale. 


	 - Hjemme? De skal ikke 
betale. 

Emne: Forhandling: Ansvarlig:



7) Priser: Se bilag 2. Spørgsmål og punkter: 

1) Kan der betales halvårlig 

kontigent og facilitetskort?

- Kontigent: Ja.

    Voksen: 350 kr. 

    Børn: 275 kr. 

- Facilitetskort: Fortsætter, som 

det er nu. 


2) Facilitetskort: 

- Skal det “følge” rytteren eller 

hesten?: Det skal “følge” 
rytteren. 


- Kan man have facilitetskort, 
uden at være medlem af 
S.R.K?: Nej 


- Ryttere har mulighed for at leje 
et facilitetskort på ugebasis for 
100 kr. pr. uge. 


3) Leje af S.R.K´s pony/hest - 
hvad skal det koste?

- Til stævner: Det skal ikke koste 

noget, men rytterne skal hjælpe 
til med stævnet. Fx. stå på 
banen, hente kritiksedler, åbne 
led m.m.


- Til hyggeridning: det koster 50 
kr. og rytterne skal muge ud. 
Forælderne skal være der. 


- Leje af pony/hest, hvis man 
ikke er medlem af S.R.K eller er 
på besøg hos et medlem: Det 
koster 75 kr. 


4) Benyttelse af S.R.K´s faciliteter, 
uden facilitetskort: 

- Pris for medlemmer? 50 kr. 

- Pris for ikke medlememer? 75 

kr.


5) En rytter der er skadet og ikke 
kan ride sin hest i en periode:

- Der må være én rytter der rider 

hesten/ponyen, uden at 
rytteren skal betale 
facilitetskort og 
medlemskab(hvis de ikke gør 
det i forvejen). 


6) Spring og bredde om 
onsdagene: 

- Bredde: 25 kr. 

- Springundervisning: 50 kr. 

- Leje af pony: 25 kr. 

- Ryttere der ikke er medlem og 

ikke har facilitetskort: 75 kr. 

Emne: Forhandling: Ansvarlig:



8) Vaksaktivitet: S.R.K deltager i Vaksaktivitet i 
sommerferien mandag 5. August 
kl. 

9) Velkomstforholder: Se 
vedhæftet fil. 

Der skal vedhæftes en ekstra 
seddel med tilføjelser. 


• Skal vedhæftes: § 4 
Medlemskontingent


Kontingentet fastsættes af 
bestyrelsen hvert regnskabsår.


Bestyrelsen skal til stadighed 
søge at holde kontingentet så 
lavet som muligt, mod at 
medlemmerne så til gengæld 
deltager i forefaldende 
klubarbejde.


Sig Rytterklub vil opfordre alle til 
at hjælpe, når der afholdes 
arbejdsdage m.m. Ydermere vil vi 
opfordre alle til at hjælpe med til 
stævner og forskellige 
arrangementer.  

• Der skal skiftes billeder. 

10) Evt.: • Sparring med klubkonsulent 
Robert: Vi skal have skrevet 
regler ned: Det skal stå kort og 
godt. Det gælder så længe vi er 
i bestyrelsen, f.eks.: 


- Ridehusregler. 

- Undervisningsregler. 

- Priser.  


• Terrænbanen: Den er klar til 
brug. Pris: for medlemmer 50 kr, 
for ikke medlemmer 75 kr. 


Kontakt Putte.

• Åbenhus den 31/7-19 kl. 17-19: 

ny terrænbanen pris 25 kr. 

• Lejebanen(så er den lukket for 

andre) på timebasis: 150 kr. 
Kontakt Putte. 


• Alt undervisning med betaling, 
skal gå over klubben. Pengene 
til underviseren bliver udbetalt 1 
gang om måneden. 


CM opslag. 

Emne: Forhandling: Ansvarlig:



Praktiske forhold:

Næste møde:


