
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub tirsdag d. 15. maj 2007. 
 
Dagsorden:

1. Referat fra møde 19/04-07 
2. Økonomi, HB 
3. Heste situation 
4. Tilbud fra bank, FK 
5. Skive Rideklubs Venner, FK 
6. Planlægning af arbejdsweekend, JN/CP 
7. Ferieplanlægning, CP 
8. Planlægning næste år 
9. DSA stævne 
10. Lov om hestehold, JN/PM 
11. Eventuelt 

 
Fremmødte: Jane (JN), Flemming (FK), Per (PM), Hanne (HB), Birgitte (BM) og 
Christian (CP) 
Fraværende: Mariann (MT) og Bjarne (BT) 
 
Referat:

1. Referat godkendes og underskrives 
2. Resultatet efter første kvartal er lidt ringere end i samme periode sidste år. 

Der er store lønudgifter – især i handicapafdelingen. HB udarbejder samlet 
regnskab over handicapafdelingen for at give reelt overblik over udgifter og 
indtægter i den afdeling.. En anden årsag til det dårligere resultat kan være 
manglende stævner og årssponsorater. 

3. Enkelte af elevhestene, er ubrugelige – enkelte låneheste er returneret, mens 
en forsøges solgt (Claus). CP afgiver endeligt bud på Romulus. PM kan tilbyde at 
sende to heste på prøve på SKRK. Oplæg fra handicapafdelingen sendes rundt 
pr. mail og tages med på næste møde. 

4. Der forhandles fortsat med den ene af de involverede banker. 
5. Skive Rideklubs Venner har i køkkenet haft besøg af fødevarekontrollen, som 

uddelte en glad smiley med kun få kommentarer. De få ændringer skal 
udfærdiges snarest muligt. FK deltager i deres møde d. 25. maj. 

6. JN og CP arbejder videre med idéer til arbejdsdage i klubben CP opfordrer 
forældre og elever til at møde op til en aktiv og hyggelig dag. 

7. Elevskolen starter d. 6. august og handicapridningen starter d. 13. august. CP 
koordinerer de ansattes ferie, så der i hele juli måned er mindst én på arbejde 



– gerne flere i den første uge. Elevhestene skal på fold fra d. 28.-29. maj til d. 
30.-31. juni 2007. Indskrivning af nye elever finder sted mandag d. 6. august. 

8. Springningen flyttes til onsdag. JN udarbejder tidsplan til brug i den nye 
sæson. CP udfærdiger retningslinier for springning på elevheste.  

9. HB og JN indkalder til møde med DSA-stævnet som eneste punkt. 
10. Intet nyt. JN og PM arbejder videre. 
11. - CP ønsker ny bund i den store hal.  

- Halmkontrakt skal om muligt fortsætte i næste periode 
- Regionen betaler for handicapridningen. Vi bør opfordre til at eleverne 

selv er medlemmer i klubben – til juniorpris (pt. 150 kr./halvår) 
- Pony og hest på vej til SKRK på prøve (PM) 
- Kommunen er nu inddraget i sagen fra arbejdstilsynet vedr. tunge løft. 

Tingene skal være i orden til august. FK kontakter kommunen vedr. køb 
af nye pallegafler, da de gamle er ubrugelige og farlige. 

- PM kører omkring Vildsund vedr. evt. køb af brugt iskiosk. 
- BT kontakter XL-byg vedr. evt. køb af 8-kantet hytte til sammentælling 

og kiosk. 
- Nye regler vedr. ridemærker træder i kraft pr. 1. august 2007.  

 

Referent 
Birgitte Madsen 
 


