
Bestyrelsesmøde i Skive Rideklub d. 15. april 2010  
 

Alle bestyrelsesmedlemmer var mødt frem + Jacob og Dorthe fra Venneforeningen 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi 
3. græs- og jordfolde 
4. Skive Ny Ridecenter 
5. Unghesteskue 
6. Jacobs punkter 
7. Eventuelt 

 

Referat: 
 

1. Referatet blev gennemgået, godkendt og underskrevet med følgende kommentarer:  
 
� Lars Weirsøe sørger for opslag fra Intersport. Logoer til 10 stk. jakker er nu klar.  
� AK og Jacob har haft møde med alle halvpartsrytterne vedr. regler mm. 
� Efter sidste medlemsmøde er fodermængden nu kontrolleret og tilrettet. 
� SKRK har valgt at fodre med Natur Müsli og der gives ikke afslag i opstaldningsprisen ved 

brug af andet foder. 
� KT overtager jobbet med at få tilrettet klubbens regler med de nye rygeregler. JN sender de 

”gamle” regler til KT. 
� JN har hængt opslag op med bestyrelsens fordeling af opgaver og vil sende dem rundt til be-

styrelsen også. 
 
2. HB og JN udarbejder likviditetsbudget. 

FK kontakter banken vedr. oprettelse af nye aftaler og ændringer af adgangsnøgler. 
Der er pt. skruet helt ned for ”indkøbsblusset” 
Trængt økonomi på alle rideskoler. Derfor ønskes forslag til alternative indtjeningsmulighe-
der. Der blev ned sat et udvalg bestående af JN, KT, Pernille Ø, AK og Dorthe Kreiler. 
Forslag: 

� Gæstelærer 
� Weekendkurser i dressur og spring 
� Rytterweekender for alle 
� Trækture på Skive Trav på løbsaftener 
� Hel uges rytterlejr 
� Arrangementer for ryttere og forældre 
� Konkurrence om at finde den bedste idé for klubben 

 
3. Græsfolde og jordfolde - 3/4 dele af jordfoldene er i stykker. Preben har målt arealet op, og 

vi kan få lavet 6 lige store fine nye jordfolde. VI har alle hjørnepæle på matriklen, og også 
nogle hegnspæle, men vi kommer til at mangle pæle og tråd. VI har indhentet priser, og det 
vil komme til at kosten ca. 5000-6000 kr. i alt at få foldene renoveret.  1. maj er afsat til op-
sætning af hegn. KT skaffer pælebor. JL samler arbejdsteam. 

 



4. Asbjørn Nordam, SIS, har besøgt klubben og vil snarest indkalde til møde vedr. SKRKs 
fremtid. Anlægsønsket er nu opdelt i to etaper á ca. 5-6 mio. kr. SKRK ligger forholdsvis 
langt oppe på prioriteringslisten. 

 
5. Hegn om springbanen skal snarest muligt skiftes. Evt. pyntes det lidt før stævnet, men deref-

ter er udskiftning nødvendig. FJ indhenter priser. 
JL og JN har afholdt MUS samtale med Pernille Ø vedr. arbejdsforhold og – opgaver. PØ 
udlånes nu to aftner pr uge til Haderup Rideklub. 
 
Karen Bruun står for springningen ved det kommende stævne, da Jacob er på ferie. FJ un-
dersøger mulighed for at få lejet springbane fragtet hjem. 
JL forsøger at samle et springhold til stævnet på Mors. JL vil være på Mors alle dage, und-
tagen søndag. 

 
6. Arrangement den 18.04 – Unghesteskue. Spændende dag med masser af heste og ponyer på 

rideskolen. 
 

7. HUSK medlemsmøde d. 27. april 
 
Søndag d. 9. maj afholdes der soigneringskursus i klubben. 
 
I forbindelse med Stenhuggerens Åbent Hus vil SKRK tilbyde trækture. FK kontakter Sten-
huggeren vedr. ønske om, at SKRK nævnes i annoncen, og JL finder ponyer og trækkere til 
arrangementet. 
Ønske om kurser i bl.a. banebygning. 
Why Not købes af Venneforeningen til elevskolen. Pt. kun 2-3 ledige pladser på elevholde-
ne, godt gået ☺
Evt. annonce på nettet om ønske om lån af ponyer/heste til elevskolen. 
JL afholder fremover undervisermøderne. BM deltager i næste møde vedr. Rytterlejr. JL 
indkalder. 
AK og Rikke Johnsen laver plan for undervisning i Ryttermærker med start 1. maj. JN laver 
opslag med tilmeldingsliste. 
JN sidder i udvalget vedr. planlægningen af Hestenes Dag den første weekend i september. 
Opfordring til Venneforeningen om at afholde et møde med sponsorudvalget samt en repræ-
sentant fra bestyrelsen, så alle er opdateret vedr. situationen på sponsormarkedet. 
BM sender det gamle opslag vedr. Rytterlejr rundt, så nye ideer kan komme med på listen i 
år. 

 

Referent 
Birgitte Madsen 
 


