
Bestyrelsesmøde torsdag d. 13. marts 2008 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde.  
2. Godkende referat fra generalforsamling.  
3. Bestyrelsens konstituering og ansvarsområder. 

• Formand, næstformand, kasserer, sekretær 
• SIS & DRF, Hestecentrum, Hestelov gruppen, opstaldning, elevskolen, stalde og 

bygninger, opkrævning, lønregnskab, stævner 
4. Anlægsønsker til SIS. 
5. Ordensregler. 
6. Skive Rideklubs Venner. 
7. Elevstævne 25-27. april. 

• Propositioner 
8. Christians punkter 
9. Eventuelt. 

• Hestecentrum hjemmeside, lav lidt tekst og find et par billeder til at præsentere Skive 
Rideklub. 

 
Referat: 
 

1. Referat fra bestyrelsesmøde blev godkendt og underskrevet. 
2. Referat fra generalforsamling blev godkendt og underskrevet. 
3. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

Formand: Flemming Klug 
Næstformand: Jane Neess 
Kasserer: Mariann Thorup 
Sekretær: Birgitte Madsen 
Arbejdsopgaver blev fordelt på følgende måde: 
Jeanette tømmer postkasse, åbner og sorterer post. Carina Raufort og.  
Helene laver diverse opkrævninger. Helle Amstrup laver løn. Jane og Christian står for 
opstaldninger.  
Agnethe står for kontakten til elevskolen. Stævneudvalget består af Jane, Hanne B,   
Helene, Bjarne Tang og Flemming. Flemming og Per er med i hestelovgruppen og 
hestecentrum.  
Flemming og Mariann er med i SIS og DRF. Farmshow arrangement varetages af Anni 
Oppelstrup,  
Helene og Birgitte. Web-master er Hanne B. 

4. Anlægsønsker til SIS: Ny hestestald til 50 heste – JN og JK kontakter to entreprenører for 
priser.  
Kloakering og ny vejbelægning – FK kontakter Per Jeppesen. Overdækning af 

”kravlegården”.  
Køb af nabogården mhb. på erhvervelse af mere jord til rideklubben. 

5. Enten skal de gældende regler overholdes eller der skal laves ændringer. JN renskriver 
ændringsforslag  
vedr. longering og springning. 

6. Skive Rideklubs Venner har konstitueret sig med Niels som formand, Inga som 
næstformand og  
Marianne DJ som kasserer. Oplæg vedr. tegning af sponsorater på næste møde.  
Underskud på de sidste to stævner. Salatbaren meget populær – måske solgt for billigt.  



God idé at have hjælperliste til afkrydsning ved kasseapparatet i stedet for i sekretariatet – 
for at undgå dobbelt-udleveringer. 
7. Undervisere og stævneudvalg laver propositioner for elevstævnet. JN er tovholder. 
8. Skadede spejle skal anmeldes til forsikring. FK. JN kontakter Hanne vedr. opdatering af 

hjemmesiden.  
Daglig drift pt hård pga. indkøring af ny maskine. 

9. Underskrift af fuldmagter vedr. klubbens konti. CP sørger for reparation af defekt hegn om 
foldene.  
Regning fra Leif Olsen vedr. leje af jord er videresendt til kommunen. Der mangler 

foldplads om formiddagen,  
da foldordningen er en kæmpe succes. CP prøver at få personalet til at ”overholde” den 

udarbejdede  
arbejdsplan. Karin Würtz i handicapafdelingen har opsagt sin stilling pr. 1. maj.  
Nikoline kan evt. overtage alle timerne.  
De to overståede stævner gav ca. 39.000,00 kr. i overskud. 

 

Næste møde torsdag d. 10. april kl. 18.00 hos Per Munk, Gåsemosevej 14 
 


