
Referat fra bestyrelsesmøde i Skive Rideklub tirsdag d. 11. juni 2007 
 

Fremmødte: BT, MT, PM, HB, JN, BM, FK og CP 
 

Dagsorden:  
1. Referat fra møde 15/05-07 
2. Økonomi, HB 
3. Heste situation 
4. Skive Rideklubs Venner, FK 
5. Evaluering af arbejdsdage, JN/CP 
6. Hunde 
7. Administration af diverse regler, BM 
8. Regler for udlån af heste i ferien 
9. Ferieplanlægning og personale, CP 
10. Planlægning næste år 
11. DSA stævne 
12. Eventuelt 

 

Angående: 
 

2. Hanne orienterer om aktuel status 
3. Romulus er solgt til anden side, handicap afdelingen foreslår at man deler vores hestehold 

op i heste til rideskole og heste til handicap. 
4. Flemming orienterer. 
5. Evaluering af netop overståede arbejdsdage. 
6. Skal vi lave regler? 
7. Birgitte har fået nogle henvendelser hun vil orientere om. 
8. Hvis vi låner heste ud til sommergræs, hvad regler skal der så gælde? 
9. Orientering fra Christian. 
10. Forslag til næste års plan. 
11. Hvor langt er vi, hvad mangler. 

 

Referat: 
 

1. Opfølgning på enkelt punkt: Intet nyt vedr. ny bygning til dressursammentælling. BT arbej-
der videre med sagen. Referatet godkendes og underskrives. 

2. Økonomien ser fornuftig ud. Ekstra penge frigives ved bankskifte. Underskrivning af kon-
trakt med ny bank. Det samlede regnskab for handicapafdelingen ser bedre ud end forventet. 
FK kontakter afdelingen vedr. fordeling af timer og lønninger mellem handicap og ridesko-
len. Måske ville det være en fordel at ansætte endnu en berideraspirant.

3. Oplægget fra handicapafdelingen vedr. to forskellige hestehold er lidt uoverskueligt. JN og 
HB udarbejder forhandlingsforslag til handicapafdelingen. Dialogen vedr. fordelingen er 
meget vigtig. HB og FK kontakter efterfølgende handicapafdelingen. Der burde kunne nås 
enighed om at dele hestene rimeligt imellem de to afdelinger. Der er generelt stor mangel på 
elevheste i klubben. PM undersøger, om vi igen kan låne Yasso. CP har indført mapper til 
statistik over brug af heste. CP undersøger mulighed for køb af nye heste. 



4. Nødvendigt at rideklubben afregner for hjælpermad og lignende. Ordningen forsøges ved 
førstkommende store stævne. 

5. Tynd opbakning til arbejdsweekenderne, men alligevel lykkedes det at få lavet en hel del af 
arbejdet. Travbanen har siden vandet springbanen, og vandvognen tømmes ligeledes over 
banen, så græsset igen kan blive stærkt og grønt. Overvejelser over evt. indførsel af klippe-
kortordning, så der bliver større opbakning eller gives ”straf” for ikke at hjælpe. BT, MT og 
PM udarbejder forslag, som præsenteres på førstkommende medlemsmøde til efteråret. For-
slag og indkaldelse udsendes pr. post, så vi sikrer at alle får det. 

6. Ingen hunde må færdes i Rytterstuen og køkkenet.  
7. Vigtigt at klubben ikke har så mange regler, at administrationen af reglerne kan skabe splid 

mellem klubbens medlemmer. Vedr. foldordning må hver hest/pony kun benytte foldene én 
gang dagligt for at skåne græsset mest muligt. Reglerne revurderes, når de nye folde tages i 
brug. Kun i særlige tilfælde (ved sygdom) er det tilladt at have hø, som personalet skal give 
til hesten, stående på staldgangen. Man kunne evt. indføre at spånebokse er inklusiv hø og 
samtidig sætte prisen på spåner efter det reelle forbrug pr. boks, så der betales ekstra, hvis 
der bruges mere end det antagne antal spåner. Prisen for spånebokse er ikke reguleret mht. 
prisstigninger. Det bør efterfølgende gøres, så indtægt og udgift passer sammen. CP kører 
forsøgsordning, hvor der noteres, hvor meget halm og hvor mange spåner, der bruges pr. 
boks. 

8. Kun halvpartsryttere kan få lov at låne heste i sommerferien – og ikke til ridning, men ferie, 
afslapning, græs og hyggeture i naturen. I hvert enkelt tilfælde vurderes det, i samarbejde 
med underviserne, om det er i orden. De øvrige heste fordeles af bestyrelsen til steder, hvor 
de kan komme på græs hele dagen! 

9. CP har næsten styr på ferieplanlægningen for personalet. Kun en enkelt uge giver proble-
mer, da der skal bruges en afløser til elevhold i uge 32. 

10. Udskudt til næste møde. 
11. Sidste chance for tegning af sponsorater er fredag d. 15. juni. Flertallet i bestyrelsen opfor-

drer til kun at udsende program på nettet, i stedet for at udsende dyre trykte programmer.. 
12. 
� BT tager sig af reparation af port – betalt af forsikring.  
� CP har undersøgt priser på sand mm til ridehusbund. Ligeledes er der taget pris hjem på en 

samlet løsning til fast pris – 60.000 kr. + moms. Heri er indberegnet hele arbejdet og alle 
materialer, arbejdsløn og maskiner til arbejdet med at lægge ny bund i den store hal. Beslut-
ning skal tages inden for en uges tid, da den nuværende bund er næsten ubrugelig at ride på. 
BT undersøger priser på fjernelse af gammel bund og udlægning af ny. CP undersøger, hvor 
meget billigere arbejdet bliver, hvis vi selv fjerner den gamle bund.  

� Weekendvagt mangler ca. hver tredje weekend, da Karen har sagt op. Ny fordeling af week-
ender laves efter sommerferien. Ind til da vil CP få andre til at stå for arbejdet i de pågæl-
dende weekender.  

� BM aftaler afhentning og levering af spring fra Dalbæk Design. 
 
Pga. prisstigninger på foder, spåner mm og almindelige pris- og lønstigninger forventes en stigning 
i priserne på SKRK. 
 
Referent: 
Birgitte Madsen 
 


