
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub 
onsdag d. 10. marts 2010  

 
Alle var mødt frem ☺

Dagsorden: 
 

1. Godkende referat fra sidste møde  
2. Fordeling af arbejdsopgave 
3. Personale 
4. Fastlæggelse af diverse møder 
5. Forsikring og feriepenge 
6. Opfølgning på punkter fra generalforsamlingen 
7. Eventuelt 

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet 
2. Gennemgang af Janes forslag til fordeling af arbejdsopgaver. Enkelte ændringer og 

tilføjelser blev foreslået. Jane tilføjer og sender rundt. 
3. Pernille K færdiguddannet d. 12. marts, og Lenas vikariat stopper samme dag. Simone 

nyansat, og Pernille Ø er tilbage efter ca. 10 dages sygefravær. Samtidig er der lavet lidt 
ændringer i Pernilles arbejds- og ansvarsopgaver. Marianne trækker ikke heste på fold 
længere.  Troels Lysdal ansat. 
Arbejdet med udmugning er ændret, så der nu muges i 6 bokse pr dag. Personalet har 
weekendvagt hver 3. weekend, og Christian Tang indgår som tredje person i 
weekendplanen.  
Jacob arbejder med ændringer af arbejdsgangene, så tingene forhåbentlig kan komme til at 
fungere optimalt fremover. 

4. Medlemsmøder: 22. marts, 27. april og 10. juni 2010. Arbejdsdag lørdag den 8. maj.   
5. Tyveriet af maskiner er nu erstattet af forsikringen og nye leasing tilbud er indhentet. Helle 

Amstrup undersøger, hvilket tilbud der er bedst. 
Flemming har fået kode, så feriepenge til alle ansatte fremover overføres direkte fra klubben 
i stedet for via Feriefonden. 

6. Spring tillades søndag kl. 16.00-18.00 i den lille ridehal. 
God idé at oprette forældreforening blandt elevrytternes forældre. 

7. Karina laver opslag med ”Ingen løse hunde” 
Nyt reglement bør læses af alle aktive stævneryttere. Findes på Rideforbundets hjemmeside. 
Evt. ny runde med salg af klubjakker. BM kontakter Lars Weirsøe. 
God idé at tilmelde sig nyhedsbrevet hos Rideforbundet. 
Medlemskab af Skiveegnens Turist- og Erhvervscenter afmeldes (JN) 
JN gennemgår snarest muligt reglerne for halvpartsrytterne, så vi undgår, at reglerne 
overtrædes. Finn og Jacob aftaler fremtidig sikring mod tyveri af maskiner. 
Klubbens rygepolitik føjes ind i ordensreglerne. 
Mariann sørger for udendørs askebægre. 
Karina kontakter Højslev Radio med henblik på leje af anlæg til stævner.  
Der bør laves huskemappe med oplysninger om: Hvor lukker man for vandet?, hvor sidder 
sikringerne? Mm 
Via SIS er der nu sat en kommunal ansat på opgaven med at løse klubbens fremtidige 
ejerskab af jord til evt. udbygning, bl.a. mageskifte med stenhuggeren. 
 
Næste møde d. 15. april kl. 18.30  hos Helle Amstrup, Bærsholmvej 7 
 
Referent: Birgitte Madsen 


