
Referat af bestyrelsesmøde  
28.04.2011 

 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Økonomi 

3. Personale – sommerferie – sammensætning 

4. Evt.  

 
Ad. 1. Referater godkendt 

Ad. 2. Har fået tilskud fra Skive kommune. De kommer fast hvert kvartal. Det kniber stadig med at 
få økonomien og likviditeten  til at køre. Vi søger flere sponsorer, som måske vil have skilte op i 
ridehallerne. Helle har fået et tilbud på en ny forsikring, for at checke om vi kan spare penge på 
denne relativ store omkostningspost. Dette vil der blive holdt et møde om senere. Et af kravene 
fra forsikringsmanden er bl.a., at der skal chip i vores maskiner.  
Det ville være dejligt med et møde med hele venneforeningen, så vi kan snakke om økonomien og 
hvordan vi håndterer det fremadrettet.  
Vi har prøvet ny  halm- og hø-leverandør, som  garanterer, at kvaliteten er i top. Han er kommet 
med et attraktivt tilbud, som vi overvejer at sige ja til. En del af aftalen er bl.a. at han aftager noget 
af vores mødding. Venneforeningen  kom med forslag om at købe hø / halm direkte fra marken til 
en rigtig god pris. Da rideklubbens kasse normalt er slunken på den årstid grunden ferie, foreslog 
Vennerne at de købte mængden ,og at vi så betalte ”afdrag” til dem. 
Bestyrelsen overvejer at prissætte alle specialydelser, som der efterhånden er en del af. De er 
tidskrævende for personalet, hvorfor de bør koste penge.  
 
Ad. 3. Punktet tages op senere. 

Ad. 4. Idé med selvforsyning af energi på det nye ridecenter f.eks. med solceller på staldtagene. 
Rytterlejr skal finde sted i uge 26 fra søndag d. 26. juni – d. 2. juli, og den vil vare længere end de 
andre år og koste kr. 1200  og sluttes af med en grisefest. Der vil blive undervist både af 
rideskolens egne underviserer og udefrakommende undervisere.  
Forespørgsel til venneforeningen, om de vil sponsorere mad en af aftnerne under rytterlejren. Der 
bliver arbejdet videre med rytterlejren på det lille selvvalgte rytterlejr-udvalg bestående af Rikke 
Madsen, Jane Neess, AK Neess, Rikke Pallesen, Dorthe Madsen og Karina Toftgaard.   
Der vil inden for en overskuelig fremtid blive afholdt et hesteejermøde, hvor vi skal finde ud af, 
hvilket foder vi skal køre med fremover på rideskolen.  



Jakob synes, at vi skal sælge nogle af de spring, vi alligevel ikke bruger. Vi kunne tjene lidt penge 
på dem og springene står ikke og forfalder .  
Vi kommer ind i græsslåningssæsonen, og vi mangler en plæneklipper. Men ellers vil Peter fra 
venneforeningen kigge på den klipper, der er til Hugo. Ellers kunne man spørge kommunen, om de 
har nogle plæneklippere, som de snart skal til skifte ud. Vi skal også have kigget på tænder til 
harven.  
Den skadede boks i store stald er en forsikringssag, og den er sat i værk.  
Springbanen er lukket for ridning, indtil Jakob starter op på springning dernede. Første weekend i 
oktober, har vi givet tilbud på udleje af begge ridehaller ud til New Forrest forbundet, som skal 
have stævne.  
 
Referent: Karina Toftgaard 


