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Referat bestyrelsesmøde 
18. september 2012 

 
Fraværende : ingen  
Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat 
2. Økonomi ved Kirsten Korsholm 
3. Handicap ved Rikke Pallesen  
4. Status på projekter: 

- Springmateriel /Benny 
- Vandkoppestatus / Louise  
- Foder / Louise  

5. Prisliste ved Jane 
6. Opstaldninger ved Louise og Jane 
7. Diverse 
 
Ad. 1: Referater er godkendt 

Ad. 2: Kassereren har lavet regnskabet indtil 31.08. færdigt.  
Lokaletilskuddet er lavet om til at komme hvert halve år i stedet for hvert 
kvartal, så der skal økonomiseres med omkostningerne. Vi hænger 
stadigvæk lidt i bremsen mht. likviditeten, og at Cykelsponsorløbet ved 
Hesten i Fokus blev et flop, har stor betydning, da denne indtægt 
mangler. Der har været en smule flere reparationer end sidste år, der er 
sket lidt med vores udendørsbaner og det nye hegn omkring springbanen. 
Der er en væsentlig besparelse på vores gebyrer, som sidste år var 
utroligt høj, men de er faldet i år. Indtægten ved holdtimer er steget, og 
dette er utroligt flot. Det ser fint ud med stævneindtægter og 
stævneudgifter. Under posten arrangementer ligger rytterlejr og ”Hest i 
fokus” osv. Udgifter er det, som det har kostet at afholde disse. Vi har 
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også tjent  lidt på de par kåringer, vi har haft i år. Dyrlægeregningerne er 
steget kraftigt  i år. Dette skyldes bl.a., at der skulle laves papirer på 
hestene og at de skulle besigtiges af en dyrlæge, samt g dobbelt 
vaccination pga. de nye vaccinationsregler. Derudover har der været en 
del syge heste (hovedsageligt Tøsen, Ibrahim og Daylight)   Ellers er 
rideskolen ret pænt med alt taget i betragtning.  

Ad. 3: Bente Nellemose, som er repræsentant ridefysioterapeuterne, har 
været på besigtigelse af  vort ridecenter. Vi har tre  kritiske punkter: 
Vores rampe,  handicaptoilettet, samt rideinstruktør.  Da vi er ved at lave 
projekt nyt ridecenter, er vi indstillet til dispensation for toilettet. Der 
søges midler hos kommunen for rampen, som vi er nødt til at lave om. Vi 
mangler også  en handicap rideinstruktør. Vi arbejder på højtryk for at få 
startet op til november. Jane og Rikke  har fået en liste over de 
nyuddannede handicapinstruktører, så vi vil prøve at kontakte nogen af 
dem. Rikke har i weekenden testet nogle af elevhestene ved rampen og 
de fleste af hestene var rigtig dygtige  

Ad. 4: Det ser ud til, at vi har nok springmateriel. Der er lidt, der skal 
males, og lidt der skal repareres. Dette vil vi tage hul på arbejdsdagen her 
i weekenden den 22. september. Mathias er også med på arbejdsdagene, 
han har lidt ekstra timer, som han skal have arbejdet af.  

Den nye foder fungerer over alt forventning. Louises heste har taget godt 
på, og det er sikkert en kombination af vores nye wrap og det nye foder . 
Forhandleren vil lave oversigt over produkter,  så man kan bestille 
gennem Skive Rideklub.  Forhandleren sælger også hundemad. 
Bestillingen bliver registreret, når pengene er betalt, og så vil vi lave en 
samlet bestilling hver måned. Louise lægger  prøver på diverse 
tilskudsprodukter ind i køkkenet, og så kan man kigge på det gennem 
ruderne.  
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Ad. 5-6: Jane har lavet en lille markedundersøgelse vedr. diverse priser og 
hvad man får for prisen  på opstaldningssteder i området. Årsagen var at 
få klarlagt rideklubbens konkurrence dygtighed. Vi har jo mange små 
opstaldningssteder rundt omkring i nærområdet, og de kan ofte være 
vanskelige for rideklubben at konkurrere med. Nogle af de  vigtigste 
punkter ved valg af opstaldningssted er følgende:  

- Pris (vigtigst faktor for alle !!!!) 
- Udlukning på fold skal være inkluderet i prisen, og det vil være en 

kæmpe fordel at tilbyde ud og ind lukning på fold i weekenderne. 
Mange arbejder i weekenderne og har derfor svært ved at nå det 
selv. 

- Indflydelse på foder og afslag i prisen ved fodring med eget foder. 
- Vil kunne ride på det tidspunkt, der passer mig bedst.  
- Mere uforpligtende at være på et privat sted. 
- God bund i ridehallerne og på udendørsbaner alle ugens dage. 
- Troværdigt og serviceminded personale 
 
Haderup: 1700 kr. includerer halm, hø, fold og foder. Udmugning hver 
4. uge med turnusordning. Døgnfold fra 1.5-19. 
Løgstrup: 2280  kr. inkluderer foder, spåner, halm morgen og aften, 
Fællesfold ind og ud på hverdage, selv sørge for hø 
Lem : 1800 kr. skriver ikke hvad der er indeholdt i prisen, men 
sandsynligvis, foder, halm, og udmugning, ingen græsfolde så vidt 
vides. 
Sundsøre: 1400 kr. – selv muge ud, koster kr. 500 for at slippe. 
Tvungne staldvagter.  
Holstebro : kr. 2320 – fold hverdage kr. 350 
Viborg:  kr. 2450,00 – hø ordning kr. 300,00 + fold betales separat 
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Mønsted: kr. 1800 uden foder – kr. 2300 med foder- fold inkl. i prisen 
alle ugens dage ( afstand fra Skive 20,3 km  = kørselsomkostning ca. 17 
kr. = ca. 34 kr. pr. dag = ca. 1.020 i benzin pr. måned ) 
Næstildgaard: 2200 kr. + fold 1 t. om dagen  
Skive: 2250 kr. inkluderer, foder, vitaminer og mineraler, halm, tørt 
wrap hø 2 x dgl. – ingen tidsbegrænsning på græsfoldene 
Pris ved langtidsfold på hverdage: 2550 
Pris ved kortidsfold på hverdage: 2700 
Gratis udlukning på fold i weekender.  
Fradrag for eget foder: kr. 250 pr. måned.  
Bestyrelsen vedtog følgende forslag: 

STORE STALD: 

Opstaldning hest/pony     kr. 2.100 

Opstaldning hest/pony inkl. Langtidsfold  kr. 2.300 

Opstaldning hest/pony inkl. Korttidsfold   kr. 2.400 

PONYSTALD 

Opstaldning pony    kr. 1.400 

Opstaldning pony inkl. Langtidsfold   kr. 1.600 

Opstaldning pony inkl. Korttidsfold   kr. 1.700 

Selvpas      Kr. 1.300 

Selvpas inkl. Langtidsfold    Kr. 1.500 

Selvpas inkl. Korttidsfold    Kr. 1.600 

TOGVOGN SELVPAS 

Selvpasser hest     kr. 1.525 

Selvpasser hest inkl. Langtidsfold   kr. 1.725 

Selvpasser hest inkl. Korttidsfold   kr. 1.825 
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Selvpasser pony     kr. 1.375 

Selvpasser pony inkl. Langtidsfold   kr. 1.575 

Selvpasser pony inkl. Korttidsfold    kr. 1.675 

Weekendfold ud    uden beregning 

Weekendfold ind    kr. 25 

Ønsker man sin hest lukket på fold i weekenden, skal man blot skrive sig på tavlen i store stald. 
Ønsker man den også taget ind i weekenden, koster det kr. 25,00 og man aftaler selv med 
personalet.  

Tillæg for boks m. vindue (som lejer ikke selv har sat i) pr. mdr.  kr. 50 

Reservations af boks     kr. 700 

Reservations af ponyboks    kr. 500 

De nye priser er gældende pr. 1.11.2012 

Hjemmesiden skal opdateres og gøre mere overskuelige. Bl.a. skal der 
tydeliggøres hvad vi som kommunens største rideklub reelt tilbyder, hvis 
man vælger opstaldning i Skive Rideklub: 

20 x 60 hal – 20 x 40 hal – indendørs vaskeplads, solarium, ½ delen af 
boksene med vindue, mulighed for ind- og udlukning på fold alle ugens 7 
dage, store rummelige græsfolde uden tidsbegrænsning , samt 
hingstefold (jordfold), fri adgang til fantastiske ridestier i Fly Plantage, 
foder 3 x daglig, hø/wrap 2 x daglig, udmugning af  personalet, osv. osv.  

Vi skal blive bedre til at modtage folk, når de kommer til klubben. Aftal 
altid en tid, når de kommer med hest, så de kan finde sig godt tilrette 
med det samme, de ankommer.  

Ad. 7: Dorte og Kirsten vil prøve at afholde en aften med underviserne, 
hvor vi skal snakke om ideer til at gøre undervisningen mere spændende 
for børn og voksne.  
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Vi vil gerne holde et møde med Venneforeningen, hvor vi snakker 
sponsorater, da dette er et indsatsområde, vi kan tjene lidt ekstra på.  
Vi tænker på at lave et sponsorstævne/julestævne sammen med en 
julefrokost. Louise foreslog en form for auktion, så vi kan få lidt penge i 
kassen. Vi tænker, at folk skal finde sponsorer ligesom ved 
cykelsponsorløb. Louise laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. Måske 
vi skulle lave et Luciaoptog igen.  
Halloween arrangement ved Dorte Madsen, gerne inden ponystævnet i 
oktober, så vi har noget pænt pynt til banerne. Måske i forbindelse med 
en løvfaldstur. Dorte tænker over tidspunkt og vender tilbage inden så 
længe.  
Mathias skal kigge vores vandkopper igennem.  
Louise synes, vi skal have delt stakladen lidt ind, så folk kan få en fast 
plads til deres foder. Dette vil ske på arbejdsweekenden.  
Bunden i ridehuset er ikke til at holde, der dybdeharves, men den er 
”punkteret/flad” . Der skal nyt sold  i den. Det er så også et krav, at der 
harves hver dag, også i weekenderne. Det vil koste os kr. 18.000 for begge 
haller.  Vi søger Venneforeningen om disse penge. Vi mangler også en 
timer til vores vandingsanlæg, det er heldigvis ikke så dyrt. Louise sørger 
for lås til skabet, der KUN MÅ BETJENES AF PERSONALET.  
Der er tagplader, som er i stykker inde i den store ridehal. Der er fire - 
fem steder, hvor der dannes vandpytter. Der er nogle få plader, der skal 
skiftes. Benny snakker lige med en håndværker. Morten kigger på vores 
harve, som er i stykker og ser, hvad han kan finde ud af.  
Louise er blevet spurgt, om hun vil undervise en gang om måneden i 
Løgstrup, og dette vil bestyrelsen gerne give lov til.  
Sikkerhedsreglement skal med på næste bestyrelsesmøde samt regler for 
halvparter. Vi vil gerne have, at lukketiderne bliver overholdt bedre, end 
de gør nu. Det handler ikke kun om ro til hestene, men i høj grad også om 
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kroner og ører i strømforbrug. Louise vil tage en snak med folk, som ikke 
overholder dette.  

 
Referent: Karina Toftgaard 


