
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub 
tirsdag d. 3. juni kl. 18.00 

 

Fremmødte: Mariann Thorup, Flemming Klug, Per Munk, Agnete Thornæs, Birgitte 
Madsen samt Christian Petersen. 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde 
2. Personalesituationen 
3. Christians punkter: 
4. Handicapridning 
5. Folde og foldordning 
6. Informationsfolder 
7. Eventuelt 

 
Referat: 

1. Referatet godkendt og underskrevet 
2. Endnu ingen afløser for Helene ansat, men en del samtaler og prøvninger er 

aftalt. Håber på snarlig ansættelse; evt. et 25 timers job fordelt mellem 
undervisning, elevskolen, elevhestene, regnskab og rengøring. Mette skal på 
skole i ca. to måneder efter sommerferien, hvilket gør det nødvendigt at skære 
ned i antallet af tilridningsheste og lave anderledes planlægning. 

3. FK skal snarest finde forsikringsmappe til CP, så nye spejle kan bestilles. CP 
fremlagde nyt tilbud på ridehusbund i den lille hal. Der blev givet grønt lys, da 
tilbudet var lavere end det budgetterede. Opfordring til salg af ikke brugbare 
heste/ponyer, da mange er ved at være nedslidte. MT blev valgt til udvalg vedr. 
køb af heste. Venneforeningen søges om penge til nyt dressurhegn. CP 
efterlyser mere organisation, evt. nedsættelse af udvalg, så alt arbejdet ikke 
hænger på de samme personer. Ideen tages med på medlemsmødet d. 23. juni. 

4. Der kan siges både for og imod genoprettelse af handicapundervisning, og 
beslutningen udskydes til næste møde, da FK stadig afventer indkaldelse fra 
kommunen vedr. deres oplæg til handicapridning i SKRK. 

5. De nye græsfolde skal etableres i weekenden d. 14.-15. juni. Tidspunkt 
bekendtgøres senere. I den forbindelse bliver det nødvendigt med nytænkning 
vedr. foldordning. F. eks. Kunne Inas arbejdstid udvides, men bedste løsning 
ville være, at ejerne selv trækker heste ind, så personalet kun skal lukke ud om 
morgenen. Ved sygdom bortfalder/ændres foldordningen. Der skal opsættes 
vandkopper på foldene. MT spørger Theo om nedgravning af slange. 



6. ATs indlæg til informationsfolder er for langt. Derfor forkortes indholdet og 
sendes til trykning hurtigst muligt, så det kan være klar til Hestens Dag d. 2. 
august. 

 
Referent: Birgitte Madsen 
 
Næste møde torsdag d. 14. august 


