
Bestyrelsesmøde Skive Rideklub torsdag d. 14. september 2006 
 

Fraværende: Maria Nørgaard 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkende referat fra sidste møde. 
2. Økonomi. 
3. Landsstævne opsamling. 
4. Personale status. 
5. Græsfolde gamle og nye. 
6. Støtteforeningen. 
7. Forslag til rytterlejr i efterårs ferien. Rytterfest. By Night. 
8. Aktivitetsniveau i klubben. 
9. Eventuelt. 

 
Referat: 
 

1. Referatet blev godkendt og underskrevet 
2. Den økonomiske situation ser stort set ud som sidste år på samme tidspunkt. Den store stig-

ning i ejendomsudgifterne skyldes en ekstra regning vedr. vandafledning for perioden 1999-
2003. Stævneindtægterne er naturligt mindre end sidste år pga. lavere aktivitetsniveau. FK 
og HB kontakter Sparekassen Balling vedr. tilbud på konti hos dem. 

3. Landsstævnet forventes at give et overskud på ca. 24.000,00 kr., hvilket er noget mindre end 
forventet, da der var færre deltagere end ved tidligere stævner. Tilfredshed blandt deltagerne 
– det regner aldrig til stævnerne i Skive! 

4. Mette Jensen ansat som aspirant med henblik på at gå i lære pr. 1. august 2007, hvis alt går 
som forventet. Lene fortsat ansat til stald og foder. Helene stadig ansvarlig for elevskolen og 
skal sørge for, at alle sikkerhedsregler overholdes mht. fodtøj og brug af hjelm. Jacob orien-
terer Helene om hendes arbejdsopgaver og forventningerne til hende. Handicapafdelingen er 
nu udvidet, hvilket gerne skulle give administrative fordele for klubben. Indtægtsmæssigt 
forventes ikke de store ændringer. Berit skal fortsat have sin del af jobbet, da hun pt er under 
uddannelse. Vigtigt, at udnyttelsen af hestene koordineres mellem handicapunderviserne og 
Helene, så ingen heste bliver overbelastede.  

5. Kommunen har besluttet at leje jord til græsfolde hos Leif Olsen. Kommunen kontakter Leif 
vedr. aftale, så der nu er håb om, at klubben i nær fremtid kan tilbyde græsfolde. Jacob sør-
ger for, at den gamle græsfold deles i tre, så flere kan få gavn af den. Foldreglerne er stadig: 
Max. Én time på fold og ALTID under opsyn. Klubbens åbningstider udvides med en time 
fredag aften, så der nu er åbent til kl. 20.00 lørdag og søndag, mens der de øvrige dage er 
åbent til kl. 21.00. 

6. Næstformanden orienterede om sidste møde: Inga udtræder af bestyrelsen pr. 30. september. 
Rytterexpressen nedlægges og erstattes løbende med nyhedsbreve. Der overføres ca. 
50.000,00 kr. til rideklubben til indkøb af elevheste. 

7. Lene Klug og Henriette Friis arbejder på at arrangere rytterlejr i skolernes efterårsferie. Ryt-
terfest forventes afholdt fredag d. 27. oktober 2006. FK kontakter bl.a. Tina og Mette vedr. 
planlægning af festen. Klubben siger ja til at hjælpe til med Sparekassen Ballings arrange-
ment i forbindelse med By Night d. 3. november. Temaet er cirkus og klubben skal stille 



med udklædte heste og ryttere/trækkere. JN er tovholder, men FK kontakter først Sparekas-
sen. 

8. Lidt sløv start efter sommerferien, måske begrundet med det gode sensommervejr. Pt stor 
søgning til både hold- og enetimer hos Jacob, både i spring og dressur. 

9. Der indrettes værksted i containeren, så de frivillige hjælpere kan have plads til div. maski-
ner der. Der sættes lås på.  
Helene opfordres til at minde rytterne om, at hestene skal strigles grundigt før og efter rid-
ning – ridning er jo som bekendt ikke kun 60 minutter på hesteryg! 
ESLE ønsker reklameskilt flyttet fra vejen og ind på springdommertårnet. 
BT tjekker og sørger for reparation af tipvognen. 
På grund af champignonfirmas konkurs afhentes møddingen nu af Kurt Astrup. 
Reparation af boksdøre og tremmer er nu ca. halvvejs færdigt. 
Problemer med døre og låse i det nye sadelrum. BT udfærdiger mangelliste og kontakter 
kommunen og tømreren. 
 
Referent: Birgitte Madsen 

 


