
Referat fra bestyrelsesmøde i Skive Rideklub tirsdag d. 20. marts 2007 
 

Fremmødte: Flemming Klug, Bjarne Tang, Mariann Thorup, Per Munk, Jane Neess, Hanne Bertel-
sen & Birgitte Madsen 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra de sidste to bestyrelsesmøder  
2. Økonomi  
3. Hestesituationen, herunder skadede heste  
4. Personale  
5. Venne-foreningen  
6. Visioner  
7. Eventuelt 

Referat: 

1. Udsatte punkter skal altid overføres til næste mødes dagsorden. Opsamling på udestående 
punkter: Siloen er stadig defekt og reparation kan ikke betale sig. Siloen er ikke forsikret. 
Containeren skal rengøres, før BT vil tage billeder til salgsannonce. Referater fra de to fore-
gående møder godkendes og underskrives. 

2. Pt. meget lille kreditorliste. Økonomien ser fornuftig ud, hvilket bl.a. skyldes pæn stigning i 
medlemstallet og mindre stigninger i holdundervisningen, opstaldningen og ridehuskontin-
gent. Arbejdernes Landsbank har givet positiv tilbagemelding og kræver ingen sikringskon-
to. De afventer kun svar fra deres sponsorafdeling. Vigtigt at alt er skrevet med i tilbudet fra 
banken, så der ikke kommer negative overraskelser. FK kontakter Lars Balling, som skal 
undersøge klubbens forpligtelser over for DLR. Stadig hængeparti vedr. kontakten til Spare-
kassen Balling. 

3. Diskussion om brug af smed til rideskolens heste. Vigtigt, at den pågældende smed kontak-
tes før andre smede sættes på opgaven. Når der opstår et problem, er det vigtigt, at tage fat 
om problemet/konflikten, så det ikke bliver en personsag i stedet for. FK aftaler møde med 
smeden, for at få tingene snakket igennem. Pga. af skadede og slidte heste skal der helst ske 
en løbende udskiftning. Derfor er det besluttet at sælge to elevheste i første omgang. CP og 
Nicoline skal derfor begynde at se efter nye heste. PM undersøger mulighed for evt. lån af 
dressurhest. CP foreslår, at enkelte elevheste skånes ved fx at undgå spring og give dem en 
ugentlig fridag. 

4. Udmugningen tager alt for lang tid om mandagen. Derfor forsøger CP forskellige løsnings-
modeller, fx at fordele udmugningen over to formiddage. Evt. torsdag, hvor der ikke er han-
dicapundervisning om formiddagen. Det kan måske blive nødvendigt at afprøve forskellige 
løsningsmuligheder. CP udarbejder plan for arbejdet. HB ønsker afklaring vedr. aflønning af 
afløsere i stalden. Berit og Inger skal have flest muligt af deres timer i handicapafdelingen. 
Efter tjansen i morgenstald er Mettes vigtigste job er ridning (helst mellem 7 og 12 heste om 
dagen)og undervisning. Lenes job bør hovedsagelig være staldarbejde, lukke heste på fold, 
fodre, jævne baner og tjekke maskiner. CP udarbejder arbejdsplan for Mette, Lene, Berit og 
Inger, for at udnytte kræfterne bedst muligt. Beridereleverne skal ride, undervise, have 
weekendvagt og være med til at højne klubbens sportslige niveau. God idé, hvis beriderele-



ven underviser sammen med berideren i nogle timer hver uge, så det giver trænererfaring for 
eleven og berideren nemmere kan følge med i fremskridtet i undervisningen og lære fra sig. 

5. Skive Rideklubs Venner og SKRK bør samarbejde om alt – arbejde til fælles bedste. Der af-
holdes ekstraordinær generalforsamling i SRV onsdag d. 21. marts 2007.  

6. Udsat 
7. Eventuelt 

� Travbanen ønsker nu at belægge vejen med asfalt, hvilket er for dyr en løsning for 
SKRK.  

� SIS afholder repræsentantskabsmøde d. 28. marts 2007.  
� Anlægsønsker skal indsendes til kommunen snarest.  
� Ingen deltagere fra SKRK til Dansk Rideforbunds repræsentantskabsmøde.  
� Fest for frivillige hjælper d. 13. april 2007.  
� Idé til næste klubstævne: Sponsorstævne, så der tjenes penge til klubben.  
� Klubstævne afholdes d. 12.-13. maj 2007.     

 

Udsatte punkter: 

� Visioner 
� Regler for hunde på SKRK 
� Sponsorer 
� Ny baneplaner og havetraktor 
� Siloen 
� Containeren – salg eller hvad? 

 

Næste møde torsdag d. 19. april 2007 kl. 19.00 hos Jane Neess, Viborgvej 26, Skive

Referent 

Birgitte Madsen 

 


