
Bestyrelsesmøde Skive Rideklub onsdag d. 29. november 2006  
 

Fremmødte: Flemming (FK), Bjarne (BT), Hanne (HB), Jane (JN), Maria (MN), Mariann (MT) og 
Birgitte (BM) 

 
Dagsorden: 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Økonomi 
3. Personalestatus 
4. Hestestatus 
5. Støtteforeningen 
6. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Referatet blev godkendt og underskrevet 
2. Gennemgang af div. bilag og underskrift af samme. OK resultat pr. 30.11.2006. Positivt re-

sultat, når alt er gjort op. Samlet set ser resultatet bedre ud end sidste år ved samme tid. 
3. Jacob har opsagt sin stilling pr. 1.1.2007. Samtidig har han opsagt sine bokse. Forskellige 

muligheder for ansættelse blev diskuteret og sammenholdt med problemet med flere og flere 
tomme bokse. Det blev besluttet at FK kontakter forskellige beridere, for at forhøre sig, om 
de evt. kender nogen, der kan anbefales til Skive Rideklub, som trænger til en stabil periode. 
Samtidig udfærdiger FK et stillingsopslag til nettet og evt. opslag andre steder. I opslaget 
søges berider/træner til klubben. Berit Gutske kan evt. konstitueres som daglig leder med 
ansvar for stalde og elevheste. I samarbejde med Lene skal hun så stå for al staldarbejdet. 
FK laver INFO til opslagstavlen og hjemmesiden, så alle medlemmer kan se, hvad vi arbej-
der hen imod. 

4. HB, FK og JN har haft møde med handicapafdelingen, som ser et stort problem mht. elevhe-
stenes ve og vel. Der er alt for mange syge og halte heste, som i perioder ikke kan bruges i 
undervisningen. Det samme problem gør sig gældende i elevafdelingen. Dyrlægeregninger-
ne vokser selvfølgelig også i den sammenhæng. Dette problem bør løses hurtigst muligt ved 
at starte en løbende udskiftning af hestene. Handicapunderviserne kigger sig omkring og alle 
andre bedes også kigge på mulige heste. 

5. Støtteforeningen holder møde d. 30.11.2006 vedr. etablering af den nye forening: Skive Ri-
deklubs Venner. 

6. Klubchampionatet afsluttes pr. 1.1.2007 og der uddeles præmier til de fire vindere i de fire 
klasser, hvor der er tilmeldte. BM køber præmier med logo og tekst: Klubchampionat 2006. 
Præmierne uddeles ved generalforsamlingen. Fra 1.1.2007 overtages klubchampionatet af 
Rikke og BM.                                                                                                                                                                                 
Ved Jacobs afsked er det vigtigt, at klubben fastholder div. kontakter vedr. indkøb. De for-
skellige forhandlere bør kontaktes. 
FK gennemgår vinduernes stand inden vinteren sætter ind 
Forslag om evt. flytning af spring til onsdag tages op, når en ny berider er ansat og en ny 
plan skal laves. 
Der opsættes regler for brug af sadelrum, da mange har alt for mange ting derinde, fx kasser, 
foder og ekstra skabe. 
God idé at overdække kravlegården, men klubben har desværre ikke penge til det. 
BT opsætter snarest muligt tavlen, som skal bruges som p-skive ved brug af de nye folde. 
Kommunesammenlægningen vil måske betyde mindre tilskud til klubben. 



Referent: Birgitte Madsen 


