
Bestyrelsesmøde i SKRK tirsdag d. 18. maj 2010 
 
Fraværende: Mariann og Finn 
Fremmødte: Flemming, Jane, Karina, Birgitte, Dorthe (Venneforeningen) og Jacob 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi     
 - info omkring besøg i bank JN 
 - likviditetsbudget JN 
 - status debitorer HA 
3. Skive Ny Ridecenter FK/JN 
4. Rytterlejr 2010 BM   
5. Championatsstævnet den 28.-30. maj  
6. Jacobs punkter 
7. Venneforeningen 
8. Evt.  

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet. JN sender vedtægterne til Karina, som retter til med nye 
tiltag, bl.a. vedr. rygeregler. 

2. JN, HA og FK har gennemgået likviditetsbudget med banken, hvilket blev godt modtaget. Vig-
tigt, at der fremover laves opfølgning på budgettet mindst hvert kvartal. En lille del af kasse-
kreditten omlægges til eksisterende lån. Der oprettes foreningskonto, hvilket blandt andet gi-
ver billigere renter. Vurderingen finder sted på fredag (HA). Papirer underskrives snart. HB 
sætter HA og Klaus ind i bogføringen i kommende weekend. Der blev bevilget et ekstra kort til 
netbanken, så HA altid har adgang. Desværre er der stadig mange medlemmer, der skal sendes 
rykkere til. Enkelte skylder rigtig mange penge. Der oplyses om, at der ikke må rides, før reg-
ningen er betalt. Efter sommerferien indføres en ny regel vedr. opstaldningskontrakterne, så 
det fremover er muligt at tage ”pant” i hesten, hvis der ikke betales.. Fremover opkræves 50 
kr. ekstra pr. måned, hvis der ikke betales via betalingsservice. 

3. Samarbejdet med SIS fortsætter vedr. etablering af Skive Ny Ridecenter. JN afholder møde 
med Asbjørn Nordam på fredag. SKRKs ønsker er i år rykket opad på listen over anlægsønsker. 
Vi har fuld tryk på elevholdene og venteliste. Vil gerne etablere lidt mere handicap ridning.  
Samarbejde med Herning Tekniske Skoles elever giver nye ideer til blandt andet placering af 
bygningerne i det fremtidige Skive Ny Ridecenter.  På et senere tidspunkt nedsættes et pro-
jektudvalg. Bestyrelsen takker ja til at besøge en moderne stald i Skjern. 

4. BM sætter dato på for sidste tilmelding til rytterlejren. Detaljer fastlægges på næste møde. 
5. Opgavelisten til stævnet blev gennemgået. JN opdaterer og sender rundt. JN og JL har perso-

nalemøde onsdag vedr. opgaver til stævnet, samt sidste møde med Jacob før ferie fredag.  
6. Personalesituationen: Simone fortsat ansat. Pernille Ø er på arbejde igen efter fald fra hest, 

men arbejder ikke fuldt med beriderelevs arbejdsopgaver, idet hun ikke kan ride heste. Hun 
undreviser og går til hånde med andre opgaver.  

7. Venneforeningen overvejer leasing af ny kakao/kaffe automat, da serviceregningerne er store 
på den gamle. Snak om de forskellige opgaver vedr. stævnet, herunder evt. opsætning af grill 
ved springbanen, telt ved springbanerne, grill v. springbanerne osv.  

8. Næste møde tirsdag den 21. juni kl. 19.00 i Rytterstuen. 
 

Referent: Birgitte Madsen 
 


