
Bestyrelsesmøde torsdag d. 8. maj 2008 
 

Fraværende: Per Munk 
 

Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde.  
2. Økonomi. 
3. Distriksstævne. 
4. Tilbud fra Land & Fritid. 
5. Arbejdsfordeling. 
6. Ridefysioterapi. 
7. Christians punkter. 
8. Eventuelt. 

 
Refterat: 
 

1. Referatet godkendt og underskrevet 
2. Økonomien ser fornuftig ud. Der holdes stadig øje med de stigende foderpriser. 
3. Græsfoldene lukkes under stævnet d. 23.-24.-25. maj. JN kontakter Leif Olsen vedr. evt. lån 

af folde til elevhestene under stævnet. 
4. Vi afslår tilbuddet om ølvogn ved Land & Fritid, da vi ikke kan få spiritus bevilling. 
5. Pt. mange aktiviteter i gang. Derfor ønskes en vis arbejdsfordeling. FK deltager i kommende 

møde vedr. Hestenes Dag d. 2. august. Helene er fortsat tovholder vedr. optog til farmshow 
på dyrskuepladsen. JN og CP udarbejder forslag og laver div. indkøb til etablering af nye 
græsfolde, som sættes op i weekenden. fra d. 13.- 15. juni 2008. Helene fortsætter arbejdet 
med kontrakter for halvpartsryttere. BM udformer opslag vedr. ridning og opstaldning i for-
bindelse med sommerferien (mail tilsendes fra JN og NL). Opkrævningerne kan evt. overta-
ges af nyansat underviser. 

6. Handicapundervisningen pt. sat i stå. Der arbejdes på ny løsning og FK afventer indkaldelse 
til møde med kommunen. FK kontakte HB vedr. info om handicapundervisning på hjemme-
siden. 

7. Pris indhentet på ny bund i den lille ridehal. Dyrt. Derfor indhentes flere tilbud. Der er afsat 
penge i budgettet for 2008. Pt. 12 heste i tilridning for at udnytte de tomme bokse. CP udar-
bejder arbejdsplan for evt. nyansat: Undervisning, opkrævninger mm. Ansættelse ønskes 
hurtigst muligt. CP kontakter forsikringen vedr. dækning af spejle i den store hal. CP takker 
ja til givet tilbud om gamle jernbanesveller, som evt. kan bruges til at afgrænse græs, ride-
stier, ridebaner mm. 

8. AT udarbejder info-folder vedr. SKRK. Folder skal indeholde info om klubben og uddeles 
til Hestenes Dag d. 2. august. BM skriver fremover resultater til ”Har du hørt” i Skive Fol-
keblad – ud fra indsendte resultater til klubchampionatet.  

 
Referent: 
Birgitte Madsen 
 
Næste møde tirsdag d. 3. juni kl. 19.00 


