
Referat af bestyrelsesmøde den 23.11.2010 
 
Deltagere: Flemming Klug, Helle Amstrup, Jane Neess 
 
Dagsorden: 
 
Dagsorden var lidt flydende grundet det lille fremmøde, men økonomien stod som altid højt på 
dagsordenen. Helle A. har haft kontakt til bank og lavet oversigt over forfaldne fakturaer, og når vi 
når den 1. december skulle alt være på plads. Men det er stadigvæk nødvendigt at være meget obs 
på vore omkostninger. JN kæmper med udestående debitorer hver måned, og desværre er der en del 
gengangere, der aldrig betaler til tiden. Vi opfordrer igen igen medlemmer til at betale via PBS. Det 
er ikke hensigtsmæssigt, at frivilligt bestyrelsesarbejde hovedsageligt skal bruges til rykning af  
debitorer, der ikke betaler til tiden !!! Bestyrelsen overvejer ekstra gebyr, hvis der ikke betales via 
PBS. Bestyrelsen burde bruge sin kræfter på at udvikle rideklubben, og ikke at rykke for noget, som 
burde være en naturlig ting: at man betaler for den ydelse man får !! 
 
Helle A og Birgitte har sendt ansøgning til Skive Beach Party 2009. 
 
Vinterklargøring – personalet har gjort så meget klar til vinter som det kan lade sig gøre. Der er 
saltet lidt i ridehuset og vi har mere salt på vej!  Der holdes øje med frosten og togvognen vil som 
de første få lukket for vandet, når det kommer rigtig til at fryse. Jacob giver alle besked, når det 
sker. Luk dørene både stald og ved toiletterne! Der er sat varme på toiletterne nu, så alle 
opfordres til at lukke døren efter sig, og hjælp de små unger, når I ser, at de ikke får lukket. De 
tænker jo ikke på varmeregninger og frosne vandrør endnu ☺

Ansøgning til Venneforeningen 
 
Bestyrelsen vil søge Venneforeningen om tilskud til: 
 
On-line resultatformidling til Rytterstuen ( skærm, kabler, program osv.)  kr.   5.000,00 
Vil spare tid og hjælpere, hvis vi formidle resultaterne på en skærm i stedet 
for på vinduet ud til hallen ☺

Midler til maling/reparation/renovering  af Rytterstue/Sekretariat/Toilet kr. 10.000,00  
(rideklubben skal nok skaffe arbejdskraft )  
 
Elevhest / pony     kr. 15.000,00 
( vi udvikler og afvikler p.t. i elevskolen og vi ved at vi at Blicky skal på 
Pension, så der skal komme en erstatning for ham ) 
 

Referent  
Jane Neess 
 
Skive, den 27.11.2010 
 


