
Bestyrelsesmøde d. 6. januar 2011 
 
Dagsorden: 

 
1. Referat fra sidste møde  
2. Forsikringer v/Flemming Klug - hvordan er personalet forsikret? hvordan er klubben   
 forsikret? privatryttere og deres heste? bestyrelsesmedlemmer? frivillig hjælpere? Der   
 er i den sidste tid blevet spurgt meget ind til dette område, og Flemming som er vores  
 "forsikringsmand" vil derfor lave et lille foredrag, om hvordan det hænger sammen med  
 forsikringen contra rideklub. Hvis Preben Og Benny f.eks. laver frivilligt foldarbejde, og  
 en hest løber ud af folden og ind i en bil, og chaufføren kommer til skade eller dør?   
 Hvis en anden frivillig står på en stige og laver noget med oliefyret, falder ned og enten  
 selv kommer til skade eller kommer til at skade en anden? Kan den frivillige så blive  
 gjort ansvarlig? Venneforening og deres køkken og maskiner? Der er mange spørgsmål,  
 og jeg håber, at alle vil komme med input, så Flemming kan forberede sig grundigt.   
3. Omgangstonen i klubben generelt - skal vi have en politik/regler/retningslinjer! Hvor  
 skal medlemmer henvende sig, hvis de har et problem med omgangstonen?  Punktet  
 kommer på da der har været nogle uheldige episoder mellem privatskole og elevskole.  
 Hvorfor opstår problemerne og hvordan løser vi dem?   
4. Generalforsamlingen  
5. Jacobs punkter  
6. Tilbagemeldinger på diverse tilskud (Venneforening, Beachparty) 
7. Økonomi 
8. Evt.  
 

Referat: 

1. To sidste referater godkendt og underskrevet 
2. Alle ansatte på SKRK er forsikret i TRYG via Rideforbundet. Det samme gælder 

hestene, hvis en hest løber ud og forvolder skade på personer eller ting. Frivillige 
hjælpere er IKKE forsikret. Folks egen fritids-ulykkesforsikring skal dække evt. 
skader.. FK undersøger, hvordan frivillige hjælpere er/kan blive sikret. Ligeledes 
undersøges dækning, hvis en ansat volder skade på en hest under arbejdet. FK 
rydder op i alle de gamle forsikringsmapper. Forsikringen skal genforhandles og 
samtidig tager HA tilbud hjem fra andet selskab. 

3. Halvpartsmøde og andre afholdte møder har forhåbentlig haft en positiv effekt. 
VIGTIGT, at alle tæller til 10 i stedet for at ”overfalde” andre af klubbens 
medlemmer. 

4. Generalforsamling tirsdag d. 22. februar 2011 kl. 19.30. På valg er Flemming, Jane 
og Birgitte. JN laver opslag og annoncering. 



5. Pernille Ø stopper pr. 28. januar. Hun har fået ny læreplads i Tyskland. Nikolaj 
Horslund, 19 år, ansat pr 1. februar. Han har tidligere været ansat i stald og som 
underviser. Derfor kan han gå direkte ind og overtage Pernilles job. Ind til videre 
ansættes han som aspirant, men pga. af tidligere staldarbejde kan han gå direkte til 
rideprøve. JL har lavet kontrakt. 
Kontakt fra ryttere, som ønsker at bruge hallen uden at være medlem af klubben. 
Denne forespørgsel er afslået pga. forsikringsregler og kommunens regler. 
Positivt problem, at der ind imellem er rigtig mange ryttere i hallen. JL opfordrer til, 
at alle der kan rider om formiddagen. 
Gødningsprøver er taget og behandling finder sted på mandag. 
Springmateriel lejes samme sted som sidst. JL lejer og kontakter Mikael for 
transport. 
Problemer med strømmen og sikringerne, når alt lyset er tændt pga. for høj 
belastning. JL har fået tilbud fra Kjeld Jacobsen vedr. forbedringer og ændringer, 
der skulle kunne spare en del strøm. Tilbuddet sendes til kommunen. 
Lånehesten Freja fungerer fint og kan evt. købes. 

6. Gennemgang af referatet fra venneforeningen. Mangel på rengøring og oprydning i 
Rytterstuen er et stort problem. Skiltning forsøges. JL og personaler opfordres til at 
holde et vågent øje med Rytterstuen og tømmer jævnligt skraldespanden. JN tjekker 
mulighed for lønnet rengøringshjælp. ”Blå overtrækssko” sættes frem til brug i 
Rytterstuen. Ny kat anskaffes til fangning af mus. Emma og Louise vil passe den. 
Dorthe Kreiler sender mailliste på sponsorerne til JN, som udsender info vedr. 
forskellige arrangementer i klubben. 
Bestyrelsens anmodning om 45 000 kr. til dækning af udgifter til hø og halm 
efterkommes, mens øvrige ønsker ikke opfyldes lige nu.. 
Endnu intet svar fra Beach Party Fonden. 

7. Som forsøg afvejes hø og halm for at se om forbruget er for stort. Der er for stort 
spild på halm, der smides ud uden at være beskidt. Også dyrt i tømning af mødding. 
Der forsøges med 14 dages udmugning og bokslejen sættes op med 100 kr. pr boks 
pr 1. marts 2011. 
Hanne B bogfører de sidste måneder, så årets endelige resultat kan gøres op. 
Der har i en periode været mange dyrlægeregninger på elevhestene. 

8. Fremover kræves dobbelt indskud ved klubstævne, hvis rytter eller familiemedlem 
ikke står på hjælperlisten. 
JN og FK kontakter SIS vedr. projekt nyt ridecenter i Skive. 
Medlemsmøde tirsdag d. 25. januar kl. 20.00. BM laver opslag. 
Rod i rytterstuen og staklade skal bekæmpes. Evt. sættes hylder op i stakladen. 



Opgave til arbejdsdag, når foråret kommer. 
BM laver hjælperlister til ophæng, og FK og JN overtager hvervningen til de næste 
to stævner pga. ferie. 
Juniorudvalgets dressurkursus skal annonceres snarest, da haller skal lukkes en del i 
den pågældende weekend. 
Evt. tvungen brug af ridehjelm tages med på medlemsmødet. 

Referent 

Birgitte Madsen 
 


