
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub d. 9. juli 2008 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi (Hanne B deltager) 
3. Kassereropgaver 
4. Hestenes dag 
5. Christians punkter 
6. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Godkendelse af referat udskudt til næste møde 
2. Stadig ubetalte regninger. Store foderudgifter – stigning på ca. 30 % - bør må-

ske udløse prisstigninger. Lidt bedre resultat end på samme tid sidste år, men 
stadig ikke tilfredsstillende. AL har endnu ikke indbetalt årssponsoratet. FK gi-
er besked til dem. Der er afholdt møde med kommunen vedr. fremtiden for 
handicapridningen. Kommunen, som fortsat ønsker handicapundervisning, har 
lovet at melde tilbage, hvilket endnu ikke er sket. JN og FK udarbejder brev til 
Kommunen og giver en frist til 15/9 – ellers sælges handicaphestene. CP, JN 
og FK mødes d. 15. juli med det formål at udarbejde et nyt budget. 

3. Problematisk, at alle opgaver bliver pålagt én person. Derfor udliciteres løn og 
opkrævninger til ekstern bogholder, som søges vis Landbo Limfjord eller via 
Skive Folkeblad. 

4. Kort gennemgang af punkter fra mødet vedr. hestenes Dag. Hjælpere tilbydes 
spisning på klubbens regning. 

5. Ina har opsagt sit job pr. 1. august, hvilket bevirker yderligere arbejdsbyrde på 
de øvrige ansatte. Christians udtalelse om, at det er vigtigt, at klubben har et 
godt ry som lære- og undervisningssted medførte en lang diskussion om evt. 
ændring af foldordningen, som pt. er alt for tidskrævende for de ansatte. CP 
anbefaler hø i stedet for wrap, hvilket er en lidt dyrere, men bedre løsning. 
Ændringer i elevskolen pr. 1. august: Elevundervisningen fordeles på fem un-
dervisere: Mette, Malene, Pernille Mikkelsen, Karoline Korsholm og Anne 
Slyngborg, som også får forskellige ansvarsområder. Lotte, sabrina og Vicky 
bør sælges – senest d. 15/9 – se punkt 2. 

6. Intet 
 

Næste møde tirsdag d. 12. august kl. 18.00 
 
Referent: Birgitte Madsen 


