
Referat bestyrelsesmøde SKRK d. 24 aug. 2017  

Tilstede: Asger, Jesper, Rikke, Flemming, Lene, Vibeke og Louise 

Afbud: Morten 

 

1. Møde med Venneforeningen: (fremmødte – Dorthe Kreiler og Birgitte Davidsen) 

Orientering fra Asger til Dorte og Birgitte, generelt om økonomi, personale, fundraiser, kommunen 

mm. 

 

Ang. den nye mulighed for medlems muligheder i Venneforeningen, er dette meldt ud via mail til 

alle medlemmer. Lav mere reklame for denne mulighed for medlemskab, rabat ved køb til stævner, 

planche med elevheste, og andre indkøb. Venneforeningen vil også tage fat i Sanne og informerer 

Sanne om de forskellige muligheder. Vi talte om muligheden for, at Venneforeningen løbende 

flytter penge over til SKRK, selvfølgelig så, at Venneforeningen stadig har en buffer, men at vi så i 

selve klubben ikke skal betale renter for kassekreditten.  

 

Arrangementer: Vi talte om ”hjælpermad”, og er enige om, at vi skal pleje frivilligheden. Vi talte 

også om, at vi alle ønsker at der skal være nok at sælge, så vi ikke løber tør, og er nødt til at lukke 

køkkenet før et stævne er færdig.  

 

Vi skal være særlig obs på rengøring i feriemåneder når vi har arrangementer. Louise vil planlægge 

inden næste sommerferie, så der bliver taget højde for dette.  

 

Være obs på oprydning i køkkenet under og efter rytterlejr. Dette skal skrives ind i rytterlejr 

mappen. 

 

Kommunikation mellem Venneforening og bestyrelsen op til arrangementer. Hvad forventes der? 

Venneforening har brug for en forventnings afstemning inden arrangementet. Ved henvendelser 

fra gæster, så skal Lene tage fat i Venneforening, så der kommer en direkte aftale omkring 

forplejning.  

Ved interne stævner er ønsket fra bestyrelsen, at der åbnes i køkkenet 1 time før stævnet starter, 

så der er mulighed for morgenmad.  

 

Begge bestyrelser er enige om, at vi som klub skal være bedre til at gøre opmærksom på, at vi er en 

klub der forventer hjælp til arrangementer, da alle arrangementer drives af frivillige kræfter.  

 

2. Generel orientering v. Asger 

Sponsor: Jesper har hovedansvaret, og Jane vil gerne fortsætte med opkrævningerne.  

 

3. Gennemgang af aktionslisten 

 



4. Status økonomi: Stram økonomi. Det præciseres, at al indkøb SKAL via Asger eller Flemming. Drifts 

indkøb under 500,- er ok. Gennemgang af halvårsregnskab v. Flemming 

 

 

5. Status ridefysioterapi:  Samarbejdet er udfordret.  

 

6. Leverandør af klubtøj: Vi afventer præsentation fra 24ride. Derudover har vi fået tilbud fra 

Equsana. Lene tager fat i Dorthe Kreiler.  

 

7. Bank og kreditforening: DLR vil kun gå med til et lån på 20 år, da vi er en forening - Rideklub, sådan 

er reglerne ved DLR iflg. AL Bank.  

 

8. Ændring af folde: Vi skal have ændret foldene så elevhestene også kan komme på græsfold. Dette 

projekt afventer pga. økonomi. 

 

9. Elevheste/parter: Rikke ser på listerne over hvor meget de hver især går inden der tages stilling til, 

nye parter. 

 

10. Næste mødedato besluttes på bestyrelsens facebook side 

 

Referent: Lene Vernegaard 


