
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. april 2009  
 
Fraværende: Pia Damkjær 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde 
2. Orientering om økonomien.  
3. Selvpasser afdeling.  
4. Anlægsønsker, gennemgang af det indsendte 
5. Problem omkring ”staldsnak”, hvordan kommer vi den dårlige snak til livs? 
6. Elevskolen, herunder ansvar for udnyttelse af elevheste 
7. Christians punkter 
8. Eventuelt 

 
Referat: 
 
Christian Petersen valgt som mødeleder (del af lederkursus, som CP deltager i) 
 

1. Gennemgang af diverse punkter fra sidste møde: AT kan starte oprydning på loftet. JN laver 
organisationsskemaet færdigt. Derefter godkendelse af referat. 

2. Status burde være 0, men på grund af udestående fra medlemmer går resultatet i minus. Der 
er udsendt 5 rykkere. FK følger op og orienterer Hanne B om, at der fremover skal påføres 
rykkergebyr på 100 kr. ved for sen betaling. 

3. Enkelte medlemmer flyttet pt. pga. af økonomisk krise. Det besluttes at lave forsøg med 
”selvpasserbokse” i togvognen. Der fratrækkes 400 kr. pr. måned mod, at de selv sørger for 
udmugning. JN laver opslag vedr. forsøgsordning fra 1. maj til 31. december 2009.  

4. Det indsendte blev gennemgået. Prioriteret liste forventes fra politikerne først i maj måned. 
5. Negativ ”staldsnak” kan være årsag til, at medlemmer flytter. FK og CP afholder snarest 

møde med involverede parter. Vi accepterer ikke ondsindet sladder i SKRK!!!! 
6. Vigtigt at udnyttelsen af elevhestene styres med hård hånd. HA sætter Davignon til salg og 

arrangerer lån og evt. køb af elevhest. CP søger hest, som skal købes for pengene, som Ven-
neforeningen bevilgede i 2008. FK arbejder for at finde ny ”chef” for elevskolen. 

7. Nye foldtider giver problemer for ejerne, som ikke kan nå at lukke ind før kl. 16.00. Løsnin-
gen kan være senere udlukning. CP kigger på sagen. Bestyrelsens målsætning for klubben 
bør skrives ned og føres ud i livet. Snarligt medlemsmøde med følgende tre punkter: Fælles 
regler i klubben (gruppearbejde), nyt foder og selvpasserstald. CP kontakter foderkonsulent 
og vender tilbage med mulig dato for mødet.  

8. AT deltager i møde d. 15. april vedr. Hestenes Dag, som afholdes d. 5. september 2009. 
Husk, at vi fremover skal invitere Venneforeningen til bestyrelsesmøder og omvendt, så alle 
informationer bliver givet videre. Næste undervisermøde afholdes mandag d. 27. april. JN 
indkalder. Juniorudvalget skal snarest fastsætte dato for rytterlejr og evt. lave beskrivelser af 
rideklubbens ponyer til hjemmesiden. 

 
Referent: Birgitte Madsen  
 
Næste møde tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 hos jane Neess, Viborgvej 26 

 


