
Bestyrelsesmøde torsdag d. 14. oktober 2010  
 

Afbud: Mariann Thorup og Finn Jensen 
 

Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
2. Projekt Frivillig - kort orientering ved Flemming 
3. Elevskolen - kort orietering fra JL  fra personalemødet 

i. kort orientering fra JN vedr. ny underviser 
4. Økonomi - Hanne har bogført under stævnet, så vi har nu et opdateret regnskab, som Helle orienterer 

kort om 
5. Juniorudvalg  - Birgitte Madsen 
6. Møde med Lars Weirsøe  - kort orientering fra Jane Neess 
7. Opfølgning strategimødet 
8. Arbejdsdag 
9. Julefrokost ?? Julegaver 2010 ??  
10. Jacobs punkter 
11. Distriktrådsmødet  
12. Skive Ny Ridecenter - kort orientering om status 
13. Evt.  

 

Referat: 
 

1. Referat godkendt og underskrevet 
2. Projekt Frivillig er et projekt lanceret af tre ministerier og giver mulighed for at få frivillig hjælp af 

unge fra en ungdomsuddannelse. Den unge får til gengæld en udtalelse på sit CV. Flemming arbejder 
videre med stillingsopslag vedr. maling af rytterstuen og oprettelse af ny og mere indbydende 
hjemmeside. 

3. Stadig rekord i medlemstal, men ganske lidt frafald og skiften hold i elevskolen. Personalet skal 
fremover spænde dækkener, før de lukker på fold, da alt for mange dækkener tager skade, når 
hestene træder i dem. Fra personalemøderne skal der altid foreligge resume, så bestyrelse kan følge 
med i, hvad der sker. Der startes snart et dressurhold for privatryttere v/Helle Schiøler om torsdagen 
og evt. programtræning i weekenderne. Helle vil også overtage Ryttermærke undervisningen 

4. Bogføringen frem til 30/9 viser et lille positivt resultat. Vigtigt at opkrævninger laves og tjekkes i 
god tid, så fejl og misforståelser undgås. 

5. Første juniorudvalgsmøde er afholdt og første arrangement er d. 24. oktober. Rikke sender opslag til 
hjemmesiden. Julebanko fredag d. 3. december er næste projekt.  Evt. samarbejde med Jacob og 
øvrigt personale, Karina og Jane. Rikke Madsen indkalder til møde.  

6. Ideer til fremtidige ændringer og tiltag: Vi er ikke gode nok til at markedsføre klubben, hvilke 
hænger sammen med økonomi. Bedre markedsføring fx annoncer i avisen, evt. med 
markedsføringstilskud  af Venneforeningen. Fra 1. januar skelnes ikke mellem ponystørrelser. Kun 
én kategori. På næste medlemsmøde opfordres til at lave private ”foldordninger” i weekenderne. 

7. FK har et muligt emne til overtagelse af bogføringen – mod betaling. Ellers er der ikke gjort 
yderligere tiltag i forbindelse med strategimødet grundet tidnød.  

8. Der arbejdes videre med et julearrangement for alle. BM køber julegaver til personale og 
Stenhuggeren, Travbanen og Leif. 

9. Arbejdsdagen aflyst. Personalet, Preben og Benny ordner de nødvendige småreparationer.. 



10. Pernille Ø på skole i uge 43, 44 og 45. Underviserafløsere er på plads. Praktikant hjælper Simone i 
stalden. På sigt søges efter  en ny elev. Jacob holder planen vedr. deltagelse i stævner og vedr. hjælp 
til stævner. 

11. Kommunen i færd med mageskifte med Stenhuggeren. 
12. Flemming deltog i distriktrådsmødet.  
13. Jane laver opslag vedr. medlemsmøde d. 8. november kl. 19.00. Godt tiltag med mad om onsdagen. 

FK undersøger, hvor meget hø, der evt. kan blive tale om, at vi kan få hos kasernen. Helle har 
henvist en mulig aftager af mødding til Jacob, som vil tage kontakt til ham. 

 
Næste møde tirsdag d. 23. november kl. 18.30 
 
Referent: 
 
Birgitte Madsen 
 


