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Referat  
Beslutningsmøde, om faciliteter i Rekkende og stævne i maj 

Dato: 4. april 2022 

Tilstede:  
Line Juul Pedersen, Laura Seier Petersen, Lena Rohr Jepsen, Vicky Højager Larsen, Merete Louise Rasmussen 
Fraværende:  

EMNE SPECIFIKT TILTAG ANSVAR DEADLINE 

Drøftelse af aftale om faciliteterne i Rekkende 

For og imod- hvad 
skal vi tage hensyn 
til? 

    

• Hvor mange 
aktiviteter kan 
vi forvente at 
afholde? 

• Oplæg med aktiviteter    

• Toiletforhold • Oplæg med tilbud, priser og 
muligheder 

Vi undersøger flere 
priser og tager det op 
igen, når vi ved, om vi 
skal være på granlygård. 

Alle  

• Leje Eks.: Det koster fra 
4.500 kr. at leje en 
toiletvogn i en weekend. 

  

• Køb  Der er en enkelt 
toiletvogne til salg til 
14.000 kr. og ellers er 
priserne mere end 
dobbelt så dyrt. 

  

• Nødplan     
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• Ansøgninger af støtte hos 
kommune og fonde 

Tages op senere, hvis vi 
skal blive på Granlygård 
fast. 

  

• Indhentning af flere tilbud    

• Bund på bane 
og i ridehus 

Der er lidt for lidt toplag i ridehuset. 
Vi skal ikke afholde stævne derinde, 
så det kan gå, indtil videre, og andre 
arrangementer kan godt afholdes 

   

• Hvor meget og 
hvilket 
materiale 
kan/må vi have 
der? 

• Plads i ridehus Vi skal spørge ejerne, 
hvor meget plads, vi må 
bruge og derefter finde 
ud af, hvad der giver 
mest mening at have 
der. 

  

• Trailer køb? Ikke diskuteret    

• Trailer 
parkering- hvor 
mange kan vi 
have ad gangen 

 Ca.20, måske 25   

Tilbud/aftale     

• Deres oplæg • Pris • Pr. år 12.000,- 
• Weekens (Fredag 

eftermiddag til 
søndag aften): 
5000,- 

• Pr.dag:2500,- 
• Pr. halv-dag: 1250,- 
• Pr. time: 150,- 

  

• Hvad taler for og imod dette 
oplæg? 

Vi skal finde en 
toiletløsning og det gør 
prisen lidt høj, da det 
også koster en del at 
investere i dette.  

  

• Er der, i 
henhold til 

 Der er opbakning til, at 
vi lejer det for et år. 
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ovenstående 
diskussioner, 
opbakning til en 
aftale mellem 
SYK og 
Rekkende? 

• Hvis ja, hvad er 
vores 
modsvar/tilbud?  

• Time-, dags-, weekend- og årspris 9000,- for et år   

• Facilitetskort- hvem står for 
dette? 

Ejerne står selv for det.   

• Hvor ofte må vi råde over stedet? En ugentlig dag, hvor vi 
råder over det og det 
ikke koster 
medlemmerne noget, 
samt i gennemsnit én 
gang om måneden (12 
weekender om året) 

  

Materialer 

• Vikingestandere • Skal vi beholde og dermed 
restaurere dem eller smide dem 
ud? 

Punkt ikke nået   

• Maledag • Hos Line eller på stedet? Punkt ikke nået   

• Indkøb af maling (evt. 
ansøgninger hos mulige 
sponsorer 

   

• Hvor og hvem tager sig af dette?    

Proportioner og almindelige bestemmelser 

• Oplæg, 
diskussion og 
færdiggørelse 

Kan vi afholde stævnet, og hvor hvis? 
 

Rekkende, hvis vi kan få 
alle forhandlingerne på 
plads. 

  

Der er udarbejdet et forslag til 
proportioner og bestemmelser, som vi 
retter i og færdiggøre 

Punkt ikke behandlet- 
overdrages til 
stævneudvalget 

  

• Indsendelse af 
proportioner 

Hvem tager sig af dette? Merete   
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• Eventuel 
mødedato for 
stævneudvalg 

Vi skal indkalde til et møde i 
stævneudvalget og planlægge 

Der bliver oprettet en 
Messenger gruppe for 
stævneudvalget, hvor de 
behandler og færdiggøre 
proportionerne, inden 
lørdag.  

Tirsdag 
den 5. april 

Vicky opretter 
gruppen til 
stævneudvalget 

Eventuelt     

Gennemgang og 
godkendelse af 
referat 

Godkendt    

Slut     

 
 

Line Juul Pedersen _____________________________________________________________________________ 

  

Lena Jepsen  _____________________________________________________________________________ 

 

Laura Seier Petersen _____________________________________________________________________________ 

 

Vicky Højager Larsen _____________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

 


