
Referat fra bestyrelsesmøde d. 13. december 2007  
 

Fremmødte: Hanne, Jane, Per, Bjarne, Flemming, Mariann og Birgitte.  
Desuden var Christian og Niels (SKRKs Venner) til stede. 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
2. Nyt fra Skive Rideklubs Venner 
3. Personalestatus 
4. Hestestatus 
5. Handicap 
6. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Udsat til næste møde 
2. Fornuftig økonomi i Skive Rideklubs venner. Penge er afsat til 

dressursammentællingsbygning. En del penge i overskud til forefaldende indkøb. Enkelte 
skilte ikke betalt i 2007. Regninger udsendt i august. Rykkere sendes ud inden nytår. Hvis 
skilte ikke betales skal de tages ned. Brug for ny ansvarlig til køkkenet. Der ledes efter en 
interesseret person. Nødvendigt at gøre mere reklame for venneforeningen, da der i 2007 
kun kom 15 medlemmer. 

3. Lene er holdt og stillingen slået op, men desværre var der kun én ansøger til stillingen. CP 
arbejder videre med evt. ansættelse. Annoncer på nettet og på forskellige landbrugsskoler. 
Samtidig undersøges alternative muligheder fx elever fra udenlandske landbrugsskoler. Pt. 
er Anja ansat i flexjob til at lukke heste på fold og hjælpe med fodringen til frokost. 
Foldordningen tager lang tid, da mange heste er tilmeldt. 14/12-07: Besøg af én med bobcat, 
som vil give tilbud på udmugning. Denne løsning skal sammenholdes med evt. 
nyansættelse. CP mener, der er behov for begge dele.  

4. Lotte er opslidt og bør sættes ud. Blicky og Lesley er også ved at være trætte og slidte. 
5. FK og HB har haft møde med ridefysioterapeuterne, som gerne vil have nye heste, da nogle 

er ved at være opslidte. Tilfredshed med opdeling af heste – nogle til handicap og nogle til 
elevskolen. Samarbejdet mellem de to afdelinger fungerer ikke optimalt. Stadig vigtigt at 
undersøge, om klubben kan tjene mere på handicapafdelingen. 

6. - SIS har bevilget 25.000,00 kr. til reparation af springopvarmningsbanen. Der skal  
 foreligge regninger på arbejdet. Tilbud tages hjem, når officiel bevilling foreligger. 

- Ikke strøm nok på foldene, selv om batteriet skiftes ofte. 
- Telefonbogsannonce afbestilles. 
- Ansøgning om startpakke vedr. ponygames. Der opfordres til at lave uddybende 

ansøgning med beskrivelse af indhold, pris og anvendelse. 
- Farmshow laver ponygames d. 19. april. Den ene hal lukkes. 
- Kontakt fra Travbanen vedr. Manglende tagrender på den store ridehal FK snakker 

videre med dem. 
- FK tjekker, om der er noget skriftligt bevis på, at klubben er lovet ekstra folde bag 

den store ridehal nu, hvor travbabnen har fået ekstra jord andetsteds. 
- Susanne ønsker kursus vedr. nye ryttermærker. 
- Der arbejdes mod nye regler, hvor TD’er kan uddele gule og røde kort under 

konkurrencer. 



- Vedr. evt. indførelse af hjælperordning vælges at se tiden an og tro på frivillighedens 
vej. Tro på, at folk vil melde sig frivilligt for at hjælpe og støtte klubben 

- Materialer til tilskuerhalvtag er sponseret af ROSLEV TRÆLAST. Skal bare sættes 
op ved frivillig arbejdskraft. 

- Christians JULEØNSKER: Ridebund i lille hal til ca. 40.000,00 kr. + moms og en 
ekstra halmvogn  til 6.000,00 kr. + moms. BT finder pris hos CP Kolding 

- Elevstævner sættes på kalenderen, straks når de store stævner er på plads – gerne 
allerede ved næste møde. 

 
Næste møde: torsdag d. 10. januar 2008 kl. 18.00 
 
Referent: 
Birgitte Madsen 


