
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. september 2008 kl. 17:30 hos Jane Neess 
 

Afbud: Per Munk, Agnete Thornæs & Jeanette Kjeldsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde.  
2. Økonomi  
3. Elevskolen v. Jane. 
4. Medlemsmøde. 
5. Christians punkter. 
6. Eventuelt. 

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt 
2. Økonomien er stadig anstrengt. Store udgifter til ny bund i den lille ridehal, folde og dræ-

ning af springbane. Der ligger en ubetalt regning på reparation af sokkel i ridehallen, da ar-
bejdet ikke er tilfredsstillende udført. FK beder CP kontakte mureren igen. 

3. JN afholder undervisermøde ca. hver anden uge. Ind til videre positive møder. CP sørger for, 
at underviserne får mail med referat fra møderne. Undervisningen foretages nu af Pernille, 
som har ansvaret for elevskolen, Mette Jensen, Malene Krog Winther, Karoline Korsholm 
og Rikke Madsen. De nye unge undervisere er kommet godt fra start. JN udarbejder time-
seddel til underviserne. Pernille udarbejder plan over samtlige halvpartsryttere. CP og Per-
nille tjekker vinterdækkener. Karoline og Rikke skifter underlag efter behov, og JN sørger 
for vask. Minihold er startet op fredag eftermiddag. Almindelig undervisning i efterårsferien 
+ evt. ekstra arrangement, som forestås af underviserne. Venneforeningen har givet 16.500 
kr. til køb af nye heste/ponyer til elevskolen. Enkelte heste skal væk: Azzarro sendes retur, 
Vicki, Frede og Sabrina sælges. 

4. Kort gennemgang af punkterne til aftenens medlemsmøde: Prisstigninger, foldordninger, 
hjælpere til stævner mm, oprydning i sadelrum, rytterstue mm og eventuelt. 

5. Murene i staldene skal repareres snarest muligt – ellers falder det hele fra hinanden. Evt. 
kontakt til Teknisk Skole vedr. elevprojekt. Måske kunne der laves konkurrence om flottest 
udført arbejde??? 

6. Der afholdes møde med kommunen i nær fremtid vedr. fremtiden for handicapridning i 
SKRK. Der er efterhånden mange hængepartier: Ikke færdiggjort ridehusbund, ikke færdig-
gjort barriere. Sygdom og skoleophold gør det svært at få personalesituationen til at hænge 
sammen. Alle knokler. I uge 39 kommer en fra SIS og laver omfattende undersøgelse af for-
holdene i SKRK i forhold til de nye love og regler for hestehold. 

 
Referent 
Birgitte Madsen 
 


