
Referat fra bestyrelsesmøde i Skive Rideklub  lørdag d. 3. juni 2006 
 

Dagsorden: 
 
1. Godkende referat fra sidste møde. 
2. Formandsmøde. 
3. Økonomi. 
4. Hvilke statistikker skal vi have fremover, medlemstal/antal på hold osv. 
5. Personale status. 
6. Græsfolde gamle og nye. 
7. Støtteforeningen. 
8. Næste år. 
9. Jacobs punkter 
10. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referatet blev godkendt og underskrevet 
2. 11 klubber var mødt frem til formandsmøde i SIF. Der blev udtrykt forundring over, at så få 

var mødt op. Der blev informeret om SIS. Formændene blev mindet om, at penge til kurser 
skal søges og kurserne afvikles i indeværende år. Helene opfordres til at søge div. kurser. 
Den prioriterede liste over ansøgninger til Skive Kommune blev gennemgået. 

3. Gennemgang af regnskab for første halvdel af 2006. JN kontakter Inga vedr. slukning af den 
ene fryser i sommerperioden. FK kontakter telefonselskabet vedr. billigere telefoni og net. 
Ekstraordinære regninger på kloak og el har påvirket regnskabet i negativ retning. Antallet 
af boksudlejning og undervisningstimer ligner samme tidspunkt som sidste år.  

4. Helene skal fremover udfylde div. statistikker over undervisningstimer og anvendelse af 
elevheste. HB kontakter hende. HB laver fortsat medlemsstatistik. 

5. Lene Poulsen, staldmesterelev, er nu ansat ind til 31. december 2007. Mette har afsluttet sin 
uddannelse i klubben pr. 1. juni 2006. Karen har sagt op pr. 1. juli 2006. 

6. Der er genoprettet kontakt til Leif Olsen vedr. køb af jord til græsfolde. Der arbejdes på at 
finde en sponsor til hjælp til køb af jord. FK holder kontakt til Sonja Laigaard vedr. ansøg-
ning om penge hos div. fonde. Græsfolden bør udnyttes mere optimalt. FK kontakter perso-
nalet vedr. elevhestenes brug af folden. 

7. Der erbevilget 40.000 kr. til renovering af loftet i den store stald. FK er tovholder og forsø-
ger at finde frivillige hjælpere. Tina Andersen opfordres til at være med i den gruppe, der 
finder forskellige hjælpere til stævnerne. JN kontakter hende. Rideforbundet søger igen 
ungdomsrepræsentanter. 

8. Indskrivning til den nye sæson finder sted d. 31. juli 2006 kl. 17.00. Halfordelingen ud-
arbejdes af FK og Jacob. 

9. Jacob får i næste uge besked vedr. muligheden for at ansætte ny beriderelev. 
Tremmerne i den store stald bør ændres idet hestene kan sidde fast.    

 FK kontakter Ryan vedr. ændring af tremmerne.  
 Der skal køres sand på springopvarmningen. 
 Kommunen bestilles til at slå græs på springbanen – resten sørger personalet for. 
 Udendørs bokse skal fremover udlejes som ponybokse. 
 Beslagsmeden er bestilt til d. 27. juli 2006. 



Overskydende fliser skal lægges mellem den lille stald og ridehallen. Jacob samler folk og   
 sørger for, at fliserne bliver lagt. 
 Der skal ligeledes lægges fliser i togvognen. FK kontakter Ryan og Berit. 
 FK aftaler nyt møde med Jacob snarest muligt. 
10. Rytterekspressen skal fortsætte året ud. Helene kan evt. uddele bladene efter holdlisterne . 

HB mailer holdlisterne til BM. Infoblade udsendes i fornødent omfang. Både info og indlæg 
fra bladet kan med fordel lægges på hjemmesiden. 

 
Referent: 
Birgitte Madsen 
 


