
Bestyrelsesmøde torsdag d. 21/01-10 kl. 18.00 

Skive Rideklub 

 

Deltager: Flemming, Agnete, Finn, Birgitte og Joan (vennerne) 

Afbud: Jane, Mariann og Helle  

 
Dagsorden: 
 

1. Godkende referater fra september, oktober og november 2009 
2. Økonomi 
3. Personale 
4. Generalforsamling 

a. Dato 
b. Dagsorden 
c. På valg: Mariann, Agnete, Finn, Helle og Flemming. Hvem søger gen-

valg og hvem skal vi evt. opfordre til at stille op? 
5. Venneforeningen, herunder kat og løveunger 
6. Hestens dag 2010 
7. Visioner for fremtiden 
8. Næste møde 
9. Eventuelt 

 

Referat: 
 

1. Referater fra september, oktober og november 2009 blev godkendt og under-
skrevet. 

2. Hanne B har nu bogført for 2009. Rimeligt positivt resultat, men stadig meget 
dårlig likviditet. Helle A udsender fortsat rykkere med god effekt. 25.000,00 kr 
er bevilget fra Beach Party Fonden. HB og Kirsten færdiggør regnskabet inden 
generalforsamlingen. Helle A fremlægger på generalforsamlingen. 

3. Jacob – berider. Pernille Ø – beriderelev, som pt deltager på alle Jacobs hold 
som medunderviser. Pernille har ingen elevhold for tiden. Lena – vikar til 8. 
marts. Marijanne – foldordning. Rebecca, Rikke, Karoline, Anne S og AK – 
elevundervisere. 



4. Flemming indkalder snarest muligt til generalforsamling torsdag d. 25. februar 
2010. Finn, Helle og Mariann modtager gerne genvalg. Flemming og Agnete 
modtager ikke genvalg. Alle overvejer nye emner til bestyrelsen. 

5. Løveungerne var et godt arrangement. Meget positiv stemning og den sunde 
mad var populær. Fremover forsøges den sunde madtype også indført til stæv-
nerne. Katten flytter til elevsadelrummet. Finn køber og monterer kattelem og 
flytter bakke, mad mm til sadelrummet.  

6. Jane er med i planlægningsgruppen vedr. Hestenes Dag og orienterer løbende 
bestyrelsen vedr. planerne. Andre rideklubber har meldt fra til at have stande 
på dagen. 

7. SIS er nu med i arbejdet vedr. visionerne for SKRK. Jordforholdene omkring 
SKRK skal afklares, før de videre planer kan gennemføres. Svært at drive ri-
deklub i dag: Vintervejr, skiftende personale og nye regler for hestehold. Vig-
tigt at ALLE overvejer, hvad fremtiden skal byde på i SKRK. 

8. Næste møde tirsdag d. 23. februar 2010. Planlægning af Generalforsamling 
9. Finn undersøger priser på nyt tv. Juniorudvalget kan evt. betale. Forsikringerne 

er gennemgået dags dato. Løsøre forsikringen sættes lidt op og plænetraktor 
kaskoforsikres – ellers ok. 

 

Referent: 
Birgitte Madsen 
 


