
Bestyrelsesmøde  
19. januar 2012 

Dagsorden: 
1. Referat fra sidste møde 
2. Fastlæggelse af dato for generalforsamling – forslag tirsdag den 21.02  
 kl. 18 - 20. Møde efter generalforsamlingen vedr. Skive Ny Ridecenter fra kl. 20.   

Bestyrelsen:  

Jane valgt for 2 år i 2011 på valg 2013 

Benny valgt for 2 år i 2011 på valg 2013 
Dorte valgt for 2 år i 2011 på valg 2013 
Helle  valgt for 2 år i 2010 på valg 2012 – modtager genvalg ? 
Karina valgt for 2 år i 2010 på valg 2012 – modtager genvalg ?  
Michael valgt for 1 år i 2010 på valg 2012 – modtager genvalg ?  
Finn valgt for 2 år i 2010 på valg 2012 – modtager genvalg ?  

 
3. Forslag til ny struktur på prisliste v/ Louise og Jane 
4. Pædagogisk indslag v/MNI – fastlæggelse af dato 
5. Louises punkter 
6. Evt.  

Ad. 1. Godkendt 
 
Ad. 2. Generalforsamling bliver 21.02.12. Jane sørger for, at det kommer på hjemmesiden og i avisen. Der 
var mødt ca. 35 op til mødet om det nye ridecenter d. 5. januar. Men der var desværre ingen, som meldte 
sig til at være med i et udvalg. Så vi vil gøre opmærksom på det ved vores generalforsamling, da det jo er 
vores største møde med mest opbakning. Den lejede jord, hvor vores ridebaner ligger, er nu blevet byttet 
med nogle af vore jordfolde. Så nu er jordbyttet på plads.  
Jane, Benny, Dorte er ikke på valg i år. Finn modtager ikke genvalg. Karina modtager genvalg, Michael 
modtager ikke genvalg, og Helle modtager ikke genvalg. Så vi skal have valgt 3 nye til bestyrelsen. SÅ HAR 
DU LYST TIL AT SÆTTE DIT FODSPOR OG HAVE INDFLYDELSE, SÅ MELD TIL EN BESTYRELSESPOST I SKIVE 
RIDEKLUB.  
 
Ad. 3. Der er et forslag om, at kontingentet stiger. De nye priser vil være 250 kr. junior og 350 kr. senior pr. 
halve år. Facilitetskort følger rytteren, men dog max. 2 heste.  Kirsten Toftgaard skal lave en liste over, 
hvem der har facilitetskort hver måned ud fra hendes opkrævninger, som Karina så vil hænge op i 
ridehallen.  Bestyrelsen overvejer at indføre et gebyr for alle, der ikke betaler via PBS. Ny prisliste er under 
udarbejdning. 
 
Ad. 4. Ny dato kommer senere 

Ad. 5. Halm forbruget i selvpasserboksene er steget drastisk, og selvpasserne bruger mere halm end hos de 
almindelige opstaldere. Der vil blive sat halmballe frem, som selvpasserne må deles om to og to, og så må 
man selv administrere den. Vi kan jo regne ud, hvor meget vi giver i de øvrige bokse, og det er den 
mængde, der vil blive sat frem.  Louise vil undersøge, hvor mange flager der er i en minibig.  



I stakladen vil der blive lavet plads til folks foderspande og lign. Man får en plads og så kan man ikke fylde 
mere end det. Det har været umuligt at arbejde med traktor og øvrige maskiner i stakladen, så 
privatrytterne må begrænse sig lidt og evt. opbevare nogle ting hjemme. Mht høballer i stakladen SKAL der 
konfereres med Louise inden man kører hø ind, og man vi få anvist en plads af Louise. Max. 1 balle hø ad 
gangen.  
 
Vi har lige kigget på regningerne på hø, og vi synes ikke, at kilopriserne stemmer helt overens med, hvor 
store ballerne er. Dette vil vi lige have tjekket op på. Louise vil tage en snak med leverandøren.   
 
På personalefronten har det stået skidt til. Mathilde er kommet til skade, men har fået en god prognose. Og 
hun må ride igen. Og Mathilde glæder sig meget til at komme tilbage, og skulle være klar igen om 1-2 mdr. 
tid. Og hun kommer og underviser, så snart hun er rigtig mobil igen . Dyrepasserelev Kate på 19 år er ansat, 
hun har kørekort. Grundet at vi ikke havde noget fast personale ansat, har der været en del afløsere, hvilket 
lønomkostningsmæssigt ikke er optimalt. Men der skal jo passes heste og fodres hver dag. Bliver bedre når 
nu hvor vi har Kate fastansat.  
 
Der arbejdes med tanker om at ansætte en deltidstid ”ponymor”  fast. Vi vil gerne have lidt mere struktur i 
elevskolen, og den røde tråd mangler, når der er for mange undervisere . Vi har tidligere haft både Helene 
og AK som fast undervisere, og der var mange fordele ved dette rent administrativt. Lige nu ligger det 
administrative hos flere personer, og det er ikke optimalt. 
 Louise skal have igangsat en APV hurtigst muligt.  
 
Ad. 6. Vi har 10.000 kr. udestående i januar måned på nuværende tidspunkt.  Der er stadig et problem med 
at få folk til at betale til tiden, og folk trækker den ofte næsten hele måneden.  Forslag om et gebyr for dem 
som ikke tilmelder deres regning til PBS. 
 
Diskussion om klubchampionat.  For at vinde klubchampionat skal man selvfølgelig være medlem af SKRK 
og stille op for SKRK til de stævner, man indberetter. Alle andre resultater er ikke gyldige. Dem kan man 
melde til den klub, man har startet for.  
Dorte og Karina starter ryttermærker 3 op omkring 1. marts, og det vil foregå hver tirsdag aften.  
 
Stævneudvalget har bestemt, at vi åbner køkkenet torsdag under springstævnet. Venneforeningen vil starte 
frituren op igen for at se, om vi kan tjene lidt på det.  
 
Vi har 3 elevheste, som vi har lånt, som vi mangler at betale grundet den stramme likviditet.  Den ene fik en 
ben skade, og det kostede os omkring 6000-7000 kr. men den er nu kørende igen.  Vi har fået lavet 
hestepas på alle vores heste. Lovpligtigt fra 1. januar 2012.  
Referent: Karina Toftgaard 


