
Referat af bestyrelsesmøde den 8.7.2012 
 
Fraværende: Benny D. Pedersen, Karina Toftgaard, Morgen B. Larsen, Dorte M. 
Madsen 
 
Punkt 1: 
Louise har styr på hø og halm efter sommerferien, og har fået indhentet priser på hø 
og halm. Rideklubben fortsætter med halm som strøelse. Dog skal der efter 
sommerferien tages fat på, hvordan vi kan spare på halmen inde i boksen, da det jo 
også koster penge, når det skal ud.  
 
Mht foder så har vi desværre konstateret, at omkostningen på vort nuværende foder 
har overskredet budgettet. Der er checket priser og muligheder efter sommerferien 
og på baggrund af en prisforhandling, samt meget positive referencer vedr. kvaliteten 
på det nye foder,  fra andre rideskoler ( bl.a. Billund Rideklub )  og stutterier, er det 
besluttet, at skifte til et fuldfoder i pilleform. Mere herom på medlemsmødet 
MANDAG DEN 30.07 kl. 17.00 
 
Rytterlejren vel overstået, og der blev evalueret lidt. Resultatet af lejren ikke 
opgjort endnu. Hvis nogle har gode ideer til næste, vil vi meget gerne have en mail 
herom jane.neess@norhaven.com 

Annonce i avisen om opstart af rideskolen – JN  
 
Tilbud i august – ved opstaldning i SKRK fra 1.8. tilbydes der 1 måneds gratis 
holdundervisning ved berider.  
 
Folder med undervisningsrabat til skolerne – JN 
 
Velkomstfolder til alle generelt og specielt til elevskole opdateres og gøres klar til 1. 
august – JN  
 
Bestyrelsen vil gerne arbejde for at få nedsat et sponsorudvalg efter sommerferien. 
Vi har et ”lille” sponsorudvalg p.t. men vil gerne have kredsen udvidet, hvis muligt.  
 
Nye opdaterede opstaldningskontrakter til alm. Opstaldere, samt til selvpassere 
efter sommerferien – JN  
 



Kate, som er vores dyrepasser elev skal på skole 6. august. Anne Steiner, 22 år fra 
Rønde Djursland er ansat som aspirant efter sommerferien. Vi glæder os alle til at 
hilse Anne velkommen ☺

Handicapridning – Gitte Bolby som er ridefysioterapeut har fået et ydernummer fra 
Regionen og vil gerne starte handicapridning i Skive Rideklub igen. Hun regner med at 
starte op den 1.11. SKRK søger nu handicapinstruktør, eller en person, der vil uddanne 
sig til instruktør, samt frivillige hjælpere til handicapholdene. I første omgang 
starter vi med 1 dag om ugen, og så må vi se, hvor stor søgning, der er efter 
handicapridning i Skive Rideklub. Vi glæder os til at starte handicapridningen op igen, 
og byder Gitte Bolby velkommen i vores klub. Projekt Skive Ny Ridecenter vil også 
uden tvivl komme til at indeholde handicapridning som en sportsgren, der skal tages 
hensyn til allerede på projektstadiet.  
 
Opstart rideskole igen den 1. august  
 
HESTEN I FOKUS den 4. august. Håber at alle, der ikke er på ferie,  vil møde op og 
støtte op om dette arrangement, selvom det ikke ligger på det mest optimale 
tidspunkt.  
 
Referent 
Jane Neess 
 
Skive, den 8. juli 2012  


