
Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 7. oktober 2008 kl. 17:00  
 
Fraværende: Mariann Thorup og Jeanette Kjeldsen 
 
Fremmødte: Per Munk, Flemming Klug, Jane Neess, Agnethe Thornæs, Christian Petersen & Bir-
gitte Madsen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Økonomi 
3. Orientering om handicap møde og heste lov gruppen 
4. Opfølgning på sidste møders aftaler 
5. Sponsorstævne og præmie til den rytter, der samler flest penge ind 
6. Juniorudvalget 
7. Henvendelse fra medlem om ordensregler 
8. Evaluering medlemsmøde 
9. Christians punkter 
10. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet 
2. Udsat til næste møde 
3. FK har været til møde vedr. handicapridning. Stadig stort ønske om genetablering blandt 

brugerne, men endnu ingen afklaring. Næste møde i november.                     
Byggeteknikker fra Viborg Idrætsråd har været på besøg. Hans forskellige vurderinger led-
saget af priser på renovering/lovliggørelse udleveres på møde d. 27. oktober. Indkaldelse 
kommer snart. Høloftet skal straks tømmes, da det betegnes som en brandfælde. JN og CP 
tjekker staklade, så høloftet kan tømmes. Ligeledes kunne han oplyse, at forsikringer af dyr 
og maskiner fremover ikke dækker ved ulovlige forhold. Brandmyndighederne skal snarest 
foretage kontrol af Rytterstuen. Ad-hoc gruppe under SIS bør nedsættes til at udarbejde vi-
sioner for fremtiden. 

4. Murerregning betales først, når arbejdet er tilfredsstillende udført. Mureren har lovet at 
komme lørdag d. 11. oktober.  
4 heste fra det konkursramte Ponyhaven er pt. opstaldet. 2 af dem kan evt. bruges i elevsko-
len, mens de andre skal retur. Evt. kan der købes vandbeholdere fra den konkursramte insti-
tution. 
Tilbud er indhentet på reparation af bokse: Priser mellem 3500 og 6000 kr. + moms pr. 
boks. Måske leje bokse hos Leif, mens arbejdet står på. Pengene bevilges, da der pt. er ven-
teliste til boksene.  
Vandslange skal hænges op.  
Der arbejdes med førstehjælpskursus i SKRK. Bent og Inge er de ansvarlige. De ansatte skal 
med – ellers først til mølle.  

5. 1. præmie: Weekendkursus i grundridning hos Christian og klubjakke 
2. præmie: Weekendkursus i grundridning hos Christian og grime 
3. præmie: Weekendkursus i grundridning hos Christian og trækketov 

 BM laver opslag vedr. præmier og køber præmierne. 
6. Biograftur d. 27. oktober – opslag er oppe, julearrangement d. 30. november, Tombola d. 13. 

december og evt. overnatning i påskeferien. AT laver opslag vedr. hvervning af nye med-
lemmer til juniorudvalget. 



7. Henvendelse fra medlem vedr. håndhævelse af ordensregler. Forskellige problemer blev 
fremhævet. Reglerne skal selvfølgelig overholdes og al debat/diskussion skal foregå i en or-
dentlig tone. Reglerne, der blev lavet for ca. 3 måneder siden, er fleksible, så der kan laves 
undtagelser ved behov. 

8. Godt og meget positivt medlemsmøde med mange gode ideer. 
9. Træpiller en mulighed til boksene i stedet for spåner. Billig og god løsning, som afprøves i 

nærmeste fremtid. CP arbejder videre og indhenter tilbud på prøvepakker/sække. 
Dyrepasserelev til samtale – evt. start d. 15/12 eller 1/1. 
Malene på skole pr. 1/1 – 09 – afløser nødvendig. CP søger og ansætter. 

 Sabrina, Frede, Vicki, Azarro og Lotte er solgt/leveret tilbage. 
10. Sponsorer nævnes ved præsentation af ekvipagerne til sponsorstævnet i oktober 

 

Referent 
 
Birgitte Madsen 
 

Arbejdsdag søndag d. 19. oktober 
 
Næste møde tirsdag d. 4. november kl. 17.30 hos Christian 
 


