
Referat af bestyrelsesmøde 03.10.07. 

Fraværende : Birgitte Madsen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi kort 
3. Klubstævne  
4. Medlemsmøde 
5. Arbejdsdag 
6. Nyt foder 
7. Christians punkter 
8. Forslag fra Skive Rideklubs Venner 
9. Evt. 

 

Punkt 1. 
Referatet godkendt. Kommentar: bestyrelsen og daglig leder skal blive bedre til at vurdere alle 
omkostninger, både de direkte og de indirekte, når der skal foretages store investeringer. 
 
Punkt 2. 
Økonomien er fornuftig ud. Landsstævnet i ponyspring giver et overskud på mellem 40-50.000, så 
sliddet og slæbet har ikke været forgæves. Nyinvesteringen, den nye bund, bestod prøven, og den 
bliver bedre og bedre, jo mere der rides i den. Det går lidt op og ned med likviditeten, alt afhængig 
af hvornår vi får tilskud, og hvornår de store omkostninger falder, men generelt drager klubbens 
økonomi stor gavn af, at staldende er fyldt op med en lille venteliste, og at der er så mange, der 
gerne vil ride hos den nye berider. 
 
Punkt 3. 
Klubstævne den 14./15 december, efterfulgt af julefest lørdag aften. JN hjælper med at få et 
festudvalgt stablet på benene. HB checker mht. til propositionerne. Ansvarlige for stævnet er 
hovedsageligt underviserne i elevskolen, Helene, Malene og Mette. Christian giver dem info. 
 
Punkt 4: 
Der afholdes medlemsmøde i oktober. Flemming indkalder. Bl.a. skal der informeres om nyt foder 
og hjælperordning for Skive Rideklub 
 
Punkt 5. 
Togvognenes tag trænger en reparation/renovering. FK modtaget henvendelser fra beboerne i 
togvognene. BT undersøger hvad det vil koste at reparere taget i forhold til prisen på nye stalde. Der 
vil blive fyldt beton i hullet foran vognene hurtigst muligt, for at undgår mudder og skader på de 
betonpigge, der stikker op af hullet. 
 
Flemming vil prøve at rette henvendelse til kommunen, for at undersøge, om de har en person, der 
har lidt praktisk håndelag, og som evt. skal på arbejdsmarkedet. 
 



Punkt 6: 
Christian har gennem de sidste par måneder undersøgt mulighederne for nyt foder. Der er to grunde 
til at der skal skiftes foder: hestene skal have mere hø og vi skal have løst problemet omkring 
håndteringen af fodersække, som Arbejdstilsynet har pålagt rideklubben. Christian har testet flere 
muligheder og indhentet tilbud på flere forskellige muligheder. Der vil blive informeret om dette til 
medlemsmødet, samt om merprisen for bedre foder. 
Der er lavet foderplaner sammen med dyrlæge og foderkonsulent. Christian undersøger med 
foderkonsulent og dyrlæge, hvor lang perioden for foderskifte skal være. 
 
Punkt 7. 
Christian vil gerne lave lidt om på springundervisninger og introducere deleenetimer. Christian 
laver oplæg med ideer og sender til bestyrelsen.  
 
Indkøbte vinduer. Der skal sendes regninger ud på indkøbte vinduer. Medlemmerne skal være 
opmærksomme på, at de selv skal afholde omkostningen til opsætning af vinduer. Flytter man 
senere fra boksen, får man IKKE pengene tilbage. 
 
Skive, den 08.10.07 
 
Jane Neess 
Referent. 
 


