
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 09.05.2012 
 
Tilstede: Kirsten Korsholm- Dorte Marie S. Madsen – Jane Neess –Benny Pedersen – Rikke P. 
(delvis)  
Joan Weirsø og Lene Klug deltog fra Venneforeningen 
 
Dagsorden: 
 

1. Referat fra sidste møde 
2. Økonomi 
3. Status arbejdsulykke 
4. Personale  
5. Status handicapridnng 
6. Visioner og strategier 
7. Sikkerhedsregler 
8. Stævne og arbejdsdage inden stævne 

 
Ad 1 
Referatet godkendes ved næste møde, da Karina ikke var til stede 
 
Ad 2 
Vi har stadigvæk et efterslæb fra 2010 og 2011, som ikke helt er indhentet endnu iflg. KK. Der er 
fremgang, men den kommer ikke så hurtigt som ønskeligt. Derudover får vi af Skive Kommune 
modregnet kr. 71.000 i tilskud til 1.8, som de mener vi har ikke er berettiget til. JN tager kontakt 
med henblik på oplysninger om forsikringer. Men det betyder at vi får mindre i tilskud den 1.8. 
Derudover kommer tilskuddet ikke mere 4 gange årligt, men kun 2 gange, hvilket stiller store krav 
til styring af likviditeten. Indtægter ved opstaldning og undervisning dækker ca. løn og foderudgifter 
hver måned, så der skal søges nye veje for indtægter og /eller der skal iværksættes prisstigninger. 
Heldigvis har vi en fantastisk Venneforening, som igen har ydet klubben en ekstra håndsrækning i 
form af ca. 50.000 kr.  
 
Derudover kan vi informere at Peter Madsen er færdig med sit maraton-stævne og igangsætter 
opsætning af vandingsanlæg som planlagt. Så kan vi få støvet lagt igen. Dejligt J  
 
Forslag til øgede indtægter eller nedsættelse af omkostninger rundt om bordet: 
 

1. Rabatordning i juni-juli-august for at undgå at for mange forlader rideskolen i sommer tiden. 
JN og Louise kommer med oplæg  

2. Folder til 5. klasser inden den 31.05 med tilbud om at prøve 2 gratis ridetimer på hold i juni 
måned, og hvis de melder sig til ridning i august også, vil de kunne få yderligere 10% på 
undervisningen i august. JN lager forslag til folder 

3. Vore undervisere skal blive bedre til at formidle budskabet, og vi skal blive bedre til at 
videregive informationer. De er nøglen til ethvert arrangements success. Kirsten og Dorte 
Marie tager et møde med alle underviserne. 

4. Oversigt over kommende arrangementer lægges i kurverten med alle lønsedler, så er vi 
sikre på at informationen bliver læst, og at alle ved, hvad og hvornår, der skal foregå noget 

5. Velkomstfolderne til undervisning og opstaldning genoplives JN 
6. Kræmmermarked 
7. Plakat til ophængning rundt omkring i byen og på skoler 
8. Børnefødselsdags arrangement i rideklubben. KK lave oplæg ?  
9. Nyt foder / ny strøelse – Louise kigger sig omkring efter nyt foder, idet Brogaardens foder 

har vist sig at være meget dyrt for rideklubben. Alternative strøelsesmetoder undersøges 
også. Louise laver oplæg med forslag og priser.  



10. Halmforbruget i selvpasserne er ikke til at styre.mest optimale ville være at sætte det halm 
frem hver dag, som hver selvpasser skal have,. Dette er vanskeligt at udføre i praksis, så 
Louise undersøger og  laver forslag til, hvad en boks skal koste uden halm, så kan 
selvpasserne købe halm af rideklubben til kostpris, og selv administrere mængden. 

11. Sponsorstævne i efteråret – Louise kom med forslag til et anderledes sponsorstævne, og 
vil prøve at finde et godt tidspunkt i efteråret.  

12. Garant mødet i Balling – gentages dette ? JN checker med Flemming 
 
Ad 3 
Status på arbejdsulykken i januar med Mathilde og Carsten er , at politiet på foranledning af 
Arbejdstilsynet har rejst tiltale mod Skive Rideklub med en bødeforslag på kr. 70.000. Klubben 
får  juridisk bistand fra DIF, hvor vi via DRF har vores arbejdsulykkesforsikring. Klubben mener 
ikke, at vi har overtrådt loven og nu afventer vi sagens gang fra politiet. Med hensyn til 
fremtidige ansættelser, vil der blive forlangt min. traktorkørekort før ansættelse.  
 
Ad 4 
Louises hold ændrer sig til 45 min. hold efter sommerferien og med max. 5 ryttere på holdet. 
Louise indfører et ekstra dressurhold. Mathilde Schmidt skal have en halvpartshold efter 
sommerferien. Holdene i elevskolen har samme tid som i dag. Undervisersammensætningen 
afhænger af, hvilken personalesammensætning vi får efter sommerferien. Posen bliver rystet 
og vi får se, hvad det ender med, når vi har hørt fra alle involverede. 
 
Ad 5  
At starte handicapafdeling op igen er ikke så simpelt. Der er mange regler og megen burokrati. 
Har kontakt til Ruth Kristensen fra Byrådet, som skrev læserbrev vedr. handicapridning i Skive 
Kommune og hun gør, hvad hun kan for at hjælpe. JN holder kontakten 
 
Ad 6 
Visioner og strategier – grundet det lange møde, er dette udskudt til næste møde 
 
Ad 7 
Sikkerhedsregler – samme som ovenfor. Tovholder må gerne melde sig J  
 
Ad 8 
Stævne og arbejdsdage inden stævne – Louise og Rikke laver oplæg.   
 

 

For en god ordens skyld vedhæfter jeg oversigten over planlagte arrangementer.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Arrangementer i Skive Rideklub 2012 

 
 
 

21.februar  Generalforsamling Skive Rideklubs Venner 
21.februar  Generalforsamling Skive Rideklub 
22.februar  Grovfoder Landbo Limfjord – se opslag 
18.marts kl. 14.00 TREC øvelse på skovtur. Nærmere info 
  følger 
20.marts  Ryttermærke 3 opstart. Se hjemmeside 
24.-25. marts Klubstævne for klubbens egne ryttere 
09.april kl. 14.30 Trec øvetur . Se opslag  
15. april  Kursus DRF i TREC for ryttere og  
  Hjælpere 
21. april  Hingstekåring og materialprøve for 
  Knabstrupperforeningen Danmark 
22. april  Avlsforeningen for Shetlandsponyer i Danmark, Lokalområde 

Vestjylland afvikler indendørs forårs Unghesteskue for shetlandsponyer 
i Skive Rideklub 

28. april  Fotodag. Se opslag  
5. maj  TREC stævne. Nærmere info følger 
26.-27 maj  Dressurkursus. Juniorudvalg informerer  
  Nærmere 
9. juni  Care4Life kl. 11.00.se hjemmeside  
15.-17. juni Hestedistriktsstævne  
1. -6. juli Rytterlejr med afsluttende grisefest 
 for alle medlemmer 
1.juli – 31. juli Sommerferie elevskole og undervisning 
1. august Opstart rideskole 
4. august Hesten i Fokus m/det årlige Cykelsponsorløb,  samt indslag med 

Natural Horsetraining v.Torben Andersen 
11. august Reserveret til følskue og hoppekåring 
 Knabstrupperforeningen 
18.-19. august Regionsstævne 
September Klubstævne for klubbens egne ryttere med efterfølgende fællesspisning 

og hygge, evt sponsorstævne – dato ej faslagt endnu.  
14. oktober Hubertusjagt  
19.-21 oktober Ponydistriktsstævne springning 
26.-28.oktober Ponydistriktsstævne dressur 

 
 
  


