
 

 
 

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 
 

Referat styremøte i Lysefjorden Ride- og Kjøreklubb onsdag 21. oktober 19.30 i 

Hestekroen i ridehallen. 

 

Tilstede: Alle 

 

Saksliste: 

• Godkjenning av innkalling og referat fra forrige styremøte: Godkjent 

• Søknad om spillemidler til utstyr og LAM-midler fra Os Kommune 

o LAM-midler blir fordelt etter medlemsantall, så her vil vi få tildelt en sum 

automatisk når alle søknader om ekstraordinær støtte er gjennomgått. Vi har 

ikke kunnet søke om ekstraordinær støtte, og havner derfor i ”restpotten”. 

o Spillemidler: Torbjørn sjekker bilag og ser om vi kan komme opp i summen vi 

trenger for å kunne søke om støtte(10.000). Søknadsfrist 4. november. 

• Vedlikehold av utebanen 

o Vi avventer større vedlikeholdsarbeid i forhold til utebanen til våren, og ser 

da om vi trenger bestille mer Geopad(filt) og må harve den opp slik Walber 

foreslår. Marte sjekke priser på Magnesiumklorid hos GC Rieber og hvor 

mye som evt trengs. 

• Rideknappen 5/Grønt Kort 

o Over nyttår, når 5-10 er klar for det 

• Aktivitetsgruppe 

o Vi trenger nye medlemmer til denne gruppen. Marte tar et kurs i HorsePro for 

de som måtte ønske det. Cecilia hører litt rundt med oppstallører, i tillegg til 

oppslag på hjemmeside og facebook. 

• Diverse 



o Haugen ved parkeringsplassen er fjernet, men det viste seg å være over 

dobbelt så mye masse som vi hadde anslått. Antageligvis var det både 

gammelt banedekke og avskrap i forbindelse med utbedring av 

parkeringsplass i 2011/2012. Sperrevik gav oss en pris på 30.000+mva og et 

skilt i ridehallen for jobben. 

o D-stevner 2016 

§ Marte sender inn søknad om datoer, dressur i slutten av mai og 

sprang månedsskiftet august/september. Søknadsfrist 1. november, 

terminlistemøte 17.11. 

o Brusautomat i/ved ridehallen 

§ Coca Cola setter opp og drifter automaten, brusen koster 20,- og 1-2kr 

av disse går til klubb/stall. Det er også mulighet for kaffeautomat. 

Mona tar en telefon og hører om de vil komme opp og se hvordan 

opplegget kan bli, ønsker i hovedsak at automaten kan plasseres 

utendørs slik at flest ser den. 

o Regnskapsfører: Alle i styret finner to personer de kan spørre om det. 

Thorbjørn sender ut epost til alle medlemmer, Marte skriver skriv. 

o Brakker: Harald har flere brakker på blokken og har vært og sett på noen. De 

fleste av de som er gratis ser også gratis ut, og krever antageligvis mer 

arbeid enn det er verdt. Har sett på noen i plast. Litt usikker på pris, men han 

undersøker nærmere. 

o Toalett: Klubben vil søke kommunen om å få sette opp et bygg på 8 ganger 

10 meter(brakkerigg), samt toalett med tett septiktank. Det vil bli etablert et 

borehull for tilgang på vann. Brakke med toalett er prioritet og vil bli satt opp 

så fort som mulig når søknad er innvilget. Marte møter kommunen og går i 

gang med byggesøknad så fort som mulig. 

o Juleshow: Trivselsstallen fikser oppvisning og kafé, klubben fikser loddsalg 

og premier. Søndag 13.12 

o Jubileumsfest: januar/februar, opprette en festkommite, booke lokale og 

sjekke priser på mat. Tapas? 

• Fastsette tidspunkt for neste møte: 25.11 kl 19.30 

 

 

Mvh 

Marte 
 



Kontaktliste 
Leder Marte Engelsen martevaseng@gmail.com Mobil:  994 06 233 
Nestleder Harald Aakre harald@aakre.net Mobil:  906 16 691 
Styremedlem Thorbjørn Jensen thorbjorn1.jensen@gmail.com Mobil:  905 56 485 
Styremedlem Veslemøy Bø veslemyb@gmail.com Mobil:  416 17 500 
Styremedlem Mona Hagenes mona.hagenes@gmail.com Mobil:  907 67 786 
Varamedlem Sjur Bergo sjurbergo@yahoo.no Mobil:  926 25 709 
Varamedlem Cecilia Tho ceciliatho@hotmail.com Mobil:  942 18 691 
Ridesenter Dorthe Reimer Haga dorthehaga@live.no Mobil:  400 74 460 
 
 


