
Bestyrelsesmøde Skive Rideklub 

30. oktober 2012 

 
Dagsorden: 

 

1. Referat fra sidste møde  

2. Økonomi 

3. Indførelse af gebyr ved manglende PBS tilmelding 

4. Status for Skive nye ridecenter 

5. Underviser inspirationsmøde v/ Kirsten og Dorte 

6. Dommer elevstævne v/Kirsten 

7. Tidsbegrænsning halvparter 

8. Aflønning af lørdagshjælpere 

9. Regler for foreninger, der lejer stedet 

10. Handicapridning v/ Rikke 

11. Arrangement AL bank v/ Rikke og Louise 

12. Sikkerhedsregler og ordensregler v/ Jane 

13. Louises punkter 

14. Skive Rideklubs venner 

15. Evt.  

 

Ad. 1: Godkendt  

 

Ad. 2: Der er blevet en smule mere luft, end der har været, men det skal gerne blive bedre endnu. Der er 

stadig mange, der ikke betaler til tiden. Jane laver rykkere mellem den 10. og den 15. hver måned. Vi 

kender stadig ikke resultatet af stævnerne her i oktober, men det ved vi snarest.  

 

Ad. 3: Gebyr på kr. 40,00 hvis man ikke tilmelder sig PBS . Er indført og kommer på opkræfninger 1.12.12 

 

Ad. 4: Holdet har været rundt i forskellige rideklubber for at få idéer til vort nye ridecenter. Dorte har ansat 

Carsten Bæk , og de er gået i gang med en projektbeskrivelse, og der er indkaldt til møde i næste uge, hvor 

der skal snakkes om idéer.  

 

Ad. 5: Dejligt positivt møde, hvor der var godt fremmøde. Dorte vil gerne tilbyde et 4 timers kursus i 

kommunikation, konflikthåndtering og anerkendende pædagogik. Super tilbud, som vi takker ja til. Da vore 

undervisere er lønnede, kan vi ikke få tilskud gennem SIS til kursus, og det er jo lidt bekosteligt at sende 

dem alle af sted.   Bestyrelsen synes, det er en rigtig god idé, og det kan være en god ide, at vi bruger noget 

tid på at undervise dem selv. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at holde motivation hos vores undervisere, 

for vi har nogle motiverede og dygtige undervisere, og det vil vi gerne, at de bliver ved med at være. Der 

kommer en whiteboard tavle op til underviserne. Tidsbegrænsning på halvparters ridning tages op på 

halvparts mødet næste gang, og vi vil høre resultatet på næste bestyrelsesmøde.  Der kom også mange 



gode idéer til, hvordan man gør undervisningen spændende og knap så ensformig. Louise vil lave en liste 

over øvelser til underviserne, som kommer til at ligge i mappen, så man som underviser kan sørge for, at 

eleverne får lært det, de skal. Dommerne ved de små klubstævner skal huske, at alle de mindste klasser 

skal komme fra stævnet med en god oplevelse. Næste gang bliver klasserne måske lidt dyrere, da der har 

været forældreønsker om, at alle deltagerne i klasserne kunne få en roset med hjem.  

 

Ad. 6: Under punkt 5  

 

Ad. 7: Under punkt 5 

 

Ad. 8: De yngste hjælpere vi har på holdene, får undervisning for de timer, de hjælper. Karina administrerer 

oversigt.  

 

Ad. 9: Foreninger der lejer sig ind på stedet, skal lige oplyses om, hvad de må og ikke må i relation til leje af 

faciliteter. F.eks. må der ikke sættes borde og stole op i staldene.  

 

Ad. 10: Der bliver lagt lidt flere fliser foran vores dør ind til toiletterne, så det ikke er så mudret. Vi har indtil 

videre ikke kunnet blive godkendt, fordi vi ikke har en handicaprideinstruktør. Vi har fundet en nu, og hun 

hedder Gitte Eriksen. Desværre har vores ridefysioterapeut Gitte Bolby taget et vikariat, så vi kan ikke 

starte før til marts. Det bliver fredag fra 09.00-12.00. Vi afventer godkendelse fra Regionen.  

 

Ad. 11: Lørdag den 27. oktober havde Louise Dahl og Rikke Pallesen to elevponyer med oppe i gågaden, for 

at reklamere for Arbejdernes Landsbank og  Skive Rideklub, og det var en stor succes. Der skal gøres en 

større indsats med brochurer. Dorte vil lige prøve at høre sin nabo, som er grafiker, om hun kunne tænke 

sig at lave et udkast til en brochure og en plakat. Vi skal alle sende nogle stikord til Dorte om, hvad vi synes, 

der skal stå i denne brochure. Vi vil gerne se, om vi kan komme i gågaden igen til jul, og så kan det være, vi 

skal have et skridttæppe med AL banks logo på, så man kan se, hvem der sponsorerer os.  

 

Ad. 12: Det er besluttet fra DRF, at alle rideklubber skal have et sæt sikkerhedsregler. Og disse skal være 

kendt af personale og medlemmer. Vi mangler forholdsregler ved brand, og dette skal vi have ordnet 

snarest, Louise og Benny kigger begge på dette. Ordensreglerne er opdaterede og kommet på 

hjemmesiden. Alle disse regler kommer op at hænge rundt omkring på rideskolen.  

 

Ad. 13: Louise og Jane vil rydde op på kontoret oppe på loftet. Louise er i fuld gang med at lave sponsor 

stævne lørdag 1. december , og det bliver kun én dag. Louise laver en plakat og et opslag omkring dette. Vi 

snakker om, at man kan vinde 10 % af det du samler ind, dette, håber vi, kan motivere folk til at samle 

mange penge ind. Muligvis en julefrokost om aftenen med en auktion om sponsorgaver.  Jane finder pris på 

julefrokost. Benny finder et juletræ. Louise vil gerne, at nye opstaldere henvender sig til Louise, så der ikke 

sker misforståelser. Louise vil gerne have lavet lidt om i ponystalden, så nogle af boksene  bliver lidt større. 

Louise har fået en mail om, at man vil nedlægge berideruddannelsen og gerne med det samme. Det gør 

selvfølgelig, at vi er lidt i et dilemma, hvis dette sker, da vi har 2 aspiranter, som vil søge ind til sommer. Vi 

følger dette tæt. Der er mange klubber, som kommer til at stå i samme situation som os, så vi tænker, at 

klubberne skal gå sammen om at sige, at vi er imod dette.  



 

Ad. 14: Ikke noget i denne omgang.   

 

Ad. 15: El radiatoren skal ind i skabet, som vi har vandingsanlæg i. Benny og Ole Korsholm har folddag, hvor 

de ordner foldene.  

Der har været et lidt grimt sprog på vores Facebook side, og dette accepterer vi selvfølgelig ikke, vi 

forventer, at vi taler pænt til hinanden. Hvis folk har problemer med noget på rideskolen, så henviser vi til, 

at man taler med Louise om dette.  

DRF skal afholde et kursus i ponygames her i klubben den 19. januar.  Der skal stilles med 15 ponyryttere, 

her vil Jane spørge lidt rundt blandt både elevryttere og privatryttere.  

Karina tager billeder af personalet, så vi kan få ens billeder på nettet.  

 

Referent: Karina Toftgaard 

 

 


