
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. marts 2009 
 
Fraværende: Helle Amstrup og Christian Petersen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Godkende referat fra generalforsamling 
3. Bestyrelsens konstituering og ansvarsområder 

• Formand, næstformand, kasserer, sekretær 
• SIS & DRF, Hestecentrum, Hestelov gruppen, opstaldning, elevskolen, stalde og 

bygninger, opkrævning, lønregnskab, stævner 
4. Skive Rideklubs Venner 
5. Skive trav 
6. Christians punkter 
7. Eventuelt. 

 

Referat: 
 
1. Referater fra januar og februar blev godkendt og underskrevet. 
2. Referat fra generalforsamlingen blev godkendt og underskrevet. 
3. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

� Formand: Flemming Klug 
� Næstformand: Jane Neess 
� Kasserer: Pia Damkjær 
� Sekretær: Birgitte Madsen 

 Ansvarsområder og diverse udvalg: 
� Opkrævninger: Hanne B ind til videre, derefter FK og PD – det er meget vigtigt, at 

der tjekkes op på gamle opkrævninger, så rykkere kan falde hurtigst muligt. 
� Lønregnskab: PD 
� Stævneudvalg: Hanne Bertelsen, Helene Wengel, Flemming Klug, Jane Neess, Helle 

Amstrup, Bjarne Tang og Benny Petersen. (Helle og Benny kontaktes af BM) 
� Materialeudvalg: Finn Jensen, som kontaktes af FK. Mulige hjælpere: Bent Laursen 

og Jørgen K Jensen. 
� Sponsorudvalg: Jane Neess, Mikael Madsen, Lars Weirsøe. 
� Juniorudvalg: Birgitte Madsen (medlemmer offentliggøres på tavlen) 
� Elevskolekontakt: Agnete Thornæs og Jane Neess, som begge deltager på undervi-

sermøder ca. én gang pr. måned. 
� Opstaldning: JN og Christian Petersen. 
� HDRF, SIS og Hestelovgruppen: FK og MT 
� Hestecentrum: AT 
� Personaleansvarlig: FK og CP 
� Post: JN 
� Oprydning og rengøring: Sonja Laigård (kontaktes af BM) 

4. Der er ansøgt om 3000,00 kr. til dækkener og grimer til elevhestene. 
Sponsorudvalget vil udbede et detaljeret regnskab vedr. salg af klubjakker, da det ifølge be-
regningerne skulle give overskud (jvf. generalforsamlingen). 



JN laver nyt opslag vedr. medlemskab og indbetalingsmuligheder til Venneforeningen. 
5. Mangeårigt samarbejde, men desværre er der lidt uoverensstemmelser pt., da SKRK er ble-

vet pålagt, at opsætte tagrender på den store stald, hvilket nu er sket på SKRKs regning.   
 Bestyrelsen overvejer at gøre krav på foldene bag den store hal, hvilket blev lovet i 2005. De  
 gamle folde er i en ringe forfatning, hvilket betyder, at vi sikkert selv kan få brug for foldene  
 i nær fremtid. 
6. Bestyrelsen tilbyder at sende CP på lederkursus i Kursushuset, Skive. CP er positiv, og han   
 har takket ja. 
7. Ansøgningen til SIS bør indeholde store ønsker om lovliggørelse og nybyggeri. FK kontak- 
 ter arkitekt i Viborg og JN indkalder involverede personer til møde vedr. ønsker og frem-  
 gangsmåde. 
8. Der arbejdes videre på det planlagte førstehjælpskursus. 

Polar-Is har nu udsendt regning vedr. Hestenes Dag. Regningen deles mellem de involvere-
de klubber. 
Der laves 5 ekstra nøgler til sekretariatet (PD og BM) 
De to ponyer fra Ponyhaven er nu købt for de penge, som Venneforeningen bevilgede i 
2008. 
Alle regninger skal fremover godkendes af FK. 
FK pålægger CP at rydde op på loftet, hvorefter AT sætter system i tingene, så rummet kan 
bruges til opbevaring af bl.a. rengøringsartikler og toiletpapir. 
Regler og arbejdsopgaver skal igen opsummeres for de ansatte (FK) 
JN og FK forbereder og aftaler snarlig MUS-samtale med CP. 
Juniorudvalget vil gerne arrangere rytterlejr til sommer, evt. i juni måned. 

 
Referent: Birgitte Madsen 
 
Næste møde tirsdag d. 14. april kl. 19.00 hos Agnete Thornæs, Bangsvej 7, Stoholm 

 


