
Bestyrelsesmøde i SKRK lørdag d. 14. august 2010  

 

Mariann har meldt afbud, Helle fraværende 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
2. 1. kvartalsregnskab gennemgås (Hanne og Helle har i ferien bogført, så vi kan se 1. kvartals   

regnskab og måske kan vi sågar nå 1. halvår!!)  
3. Debitorer/skyldnere  
4. Jacobs punkt, herunder vil Jacob fremkomme med forslag til hvad han vil gøre, for at vi kan få hju-

lene til at komme op i fart :-)  
5. Nyt forslag til facilitetskontingent JN 
6. Evt.  

 
Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet. Problem med regning, der var betalt to gange er nu udlignet. Per-
nilles skoleophold er udskudt til november. Der vil mangle personale til foldordning pr. 23. august. 

2. Gennemgang af driftsregnskabet. Bogføring er nu udført af Hanne B og ½ års regnskabet er nu fær-
digt. Stadig dårlig likviditet pga. betalingsforskydninger, men alligevel et lidt bedre resultat end sid-
ste år på samme tid.   
Vedligeholdelse og vanding af baner er pt. en tidskrævende post. Derfor søges Venneforeningen om 
penge til vandingsanlæg, så arbejdskraft kan frigøres til andet arbejde.JN indhenter tilbud.  JL under-
søger bedre priser på hø og halm. 

3. Hver måned skal der laver JN og HA  opfølgning på debitorer. Indsatsen virker – for august er der 
meget få udestående. HA vil fremover tilstræbe at lave bogføring månedsvis da det ellers bliver 
uoverskueligt at bogføre.  

4. JL har fået hestemateriale i spring og dressur, og han vil fremover starte flere stævner selv og vise 
SKRK mere frem. Jacob laver oversigt over hvornår han vil være til stede og hjælpe sine ryttere.  
Kalender hænges op snarest. 
Hold til ponyspring og dressur sammensættes på mandag. JL sender info om ryttere og heste til BM, 
som tilmelder holdene. 
Mht. til holdmesterskaber har bestyrlsen lavet en procedure for udvælgelse af hold, der repræsenterer 
klubben. Se separat opslag.  
JN kontakter Hanne B vedr. punkt på hjemmesiden til JLs info. 

5. En del  ”glemmer” at betale ved brug af klubbens faciliteter. Derfor indføres forudbetaling. Mere in-
fo følger.  

6. BM kontakter AK Neess vedr. billeder fra Rytterlejren på hjemmesiden.  
Næste års rytterlejr kunne måske placeres i den sidste skoleferieuge og samtidig udnyttes til klargø-
ring af elevheste og udstyr. 
Der arbejdes stadig på afholdelse af dressurkursus. 
Ny infofolder og indmeldelses- og udmeldingsblanketter er lavet til nye elever. Fremover er der 1 
måneds opsigelse på al undervisning. Pga. venteliste til selvpasserbokse forsøges hurtigst muligt 
med selvpasserbokse i halvdelen af ponystalden med ca. 25 % rabat på opstaldningen minus facili-
tetskort (svarende til ca. 250 kr. på en ponyboks).  
Fremover arbejdes der med at lave  ens bokspris for alle tre ponykategorier. Der er for megen admi-
nistration med flere forskellige kategoerier.  
Al færdsel med hest på travbanens arealer skal foregå med hjelm. Ellers vanker der bøder fra Trav-
banen. JN checker op på reglerne.  
BM laver opslag vedr. nyt juniorudvalg. 
KØB-SALG-BYTTE arrangement til stævnet i september. 
Hjælperfest fredag d. 17/9 eller 23/9 2010.  



Alle – også de ansatte –SKAL overholde klubbens regler. 
Venneforeningen har nedsat et udvalg bestående af Sanne Byrum og Dorthe Kreiler, som udarbejder 
ny folder til sponsorer og sørge for billeder på hjemmesiden. 
 
Næste møde torsdag d. 23. september. 
 
Referent: 
Birgitte Madsen 

 


