
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub torsdag d. 19. april 2007. 
 

Dagsorden: 
1. Referat fra møde 20/03-07 
2. Økonomi, HB 
3. Ridemærker 
4. Arbejdstilsynets besøg, FK 
5. Planlægning af sponsor stævne 12-13. maj 
6. Planlægning af arbejdsweekend 
7. Arbejdernes Landsbank, FK 
8. Lov om hestehold, JN/PM 
9. Anlægsønsker til SIS, HB/FK 
10. Materialetilskud til SIS, HB/FK 
11. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Referat godkendes og underskrives. 
2. Alle regninger er nu betalt, hvilket bevirker underskud på kontoen. HB kontakter banken 

vedr. aftale for resten af måneden. 
3. Nye regler for ridemærker. BM undersøger, hvad de nye regler betyder for klubbens med-

lemmer. 
4. Efter besøg af Arbejdstilsynet er der udarbejdet APV for rideklubbens ansatte. Arbejdstilsy-

net fandt kun få problemer, bl.a. var der rod i værktøjet, som nu bliver flyttet til containeren. 
Pga. støvgener vandes der nu før fejning i staldene af hensyn til både personale og heste. Af 
hensyn til risiko for nedfald skal der opsættes et skilt i stakladen, som viser, at leg er forbudt 
i laden. Problemer med løft og vrid i kroppen. Personalet opfordres til selv at passe på og ta-
ge hensyn. Eneste punkt, der skal løses inden for fire måneder, er at personalet skal undgå 
løft af tunge sække og løft fra gulvhøjde. FK, BT og PM kigger på sagen og forsøger at fin-
de en løsning. 

5. Alle deltagere skal have mindst én sponsor pr klasse. HB udarbejder propositioner og spon-
soraftalesedler. Som noget nyt indføres højdespringning. PM kontakter Salling Grovvare 
med henblik på evt. sponsorering af tre præmier til de ryttere, der skaffer flest penge til 
klubben. 

6. Arbejdsdage i Rideklubben: Mandag d. 28. maj kl. 9.00 (2. Pinsedag), lørdag d. 9. juni kl. 
9.00 og evt. søndag d. 10. juni kl. 9.00. JN og Kristian udarbejde liste over de ting, der skal 
laves på arbejdsdagene. BM laver opslag med datoer og tidspunkter. 

7. To forskellige tilbud fra Arbejdernes Landsbank vedr. lån til klubben: Et lån med billigere 
ydelse og rente end nuværende og et tilbud om kassekredit på 150.000 kr.. Sponsoraftale til-
bydes, men aftalen indeholder mange punkter, som skal tilrettes til klubbens behov, da de 
mere er rettet mod fod - og håndboldklubber. Før der tages stilling skal Sparekassen Balling 
kontaktes vedr. tilbud. FK kontakte René. 

8. JN og PM har deltaget i orienterende møde vedr. nye regler for hestehold. Meget aktuelt, da 
forslaget var til første behandling dagen efter mødet. Det kræver langsigtet planlægning at 
leve op til de nye regler, som træder i kraft d. 1. januar 2008. SIS opfordrer til at de lokale 
rideklubber går sammen og lægger pres på kommunen vedr. økonomisk hjælp. SIS vil bakke 
op og yde assistance. JN og PM arbejder videre med det. 



9. Anlægsønsker til SIS, som prioriterer og videresender til kommunen, som bevilger penge. 
Klubbens ønsker: 

 Flisebelægning i 2007, fra grusvejen til dressurbanerne og ind til huset. Samtidig ønskes   
 bund i laden. Ca. 1500 kvadrat meter á 270 kr. 
 Muslingeskaller og sand på den udendørs træningsspringbane. 25.000 kr. 

10. SIS betaler og kigger på klubbens likviditet ved bevilling. 
 Klubbens ønsker: 

a. Hegn til nye græsfolde. 15.000 kr. 
b. Hegn til springbane. 30.000 kr. 
c. Dræning og ny belægning af sand og muslingeskaller på ”kravlegår-

den”. 8.000 kr. 
d. Otte sæt bord-og-bænke. 8.000 kr. 

11. Travbanen låner parkeringspladser søndag d. 22. april. Springbanen bruges, hvis vejret til-  
 lader. 

 Skive Rideklubs Venner holdt møde tirsdag d. 17. april og div. opgaver blev fordelt, så an  
 søgninger nu kan indsendes til bl.a. Told og Skat. SKRK vil fremover få regning på mad til   
 hjælpere. 
 BM kontakter Skive Tekniske Skole vedr. beregnervogn eller – skur. 
 

Referent 
Birgitte Madsen 
 

Næste møde afholdes tirsdag d. 15. maj kl. 18.00 hos Per Munk, Gåsemosevej 14, 7870 Roslev 
 


