
Bestyrelsesmøde  
Skive Rideklub 

11. december 2012 
 

Fraværende: Dorte og Morten  
 
Dagsorden: 
1. Referat fra sidste møde samt opfølgning af uddelegerede opgaver 
2. Økonomi 
3. Skive ny ridecenter 
4.  SKRK facebook 
5. Berideruddannelsen opfølgning 
6. Louises punkter 
7. Skive rideklubs venner  
8. evt.  
 
Ad. 1: Referat godkendt. Dorte var desværre ikke til mødet, så vi vil høre mere om hendes kursus til vores 
undervisere på næste møde. Louises liste med opgaver mangler i elevmappen, men er blevet sendt med 
underviserne hjem sammen med lønseddelen. Dorte skulle høre sin nabo, som er grafiker, om hun kan 
hjælpe med nogle brochurer, dette hører vi nærmere om til næste møde. Jane + Louise vil rydde op på 
loftet til januar. Karina mangler at få fotograferet underviserne og dette vil ske ved næste undervisermøde.  
 
Ad. 2: Der er nu blevet opkrævet 40 kr. i administrationsgebyr for dem, som ikke har tilmeldt regningen til 
PBS. Der kom omkring 30.000 kr. ind ved julesponsorstævnet, hvilket er rigtigt flot, og så håber vi på, at 
sponsorerne får betalt de udsendte regninger. Der er ikke mange penge at gøre med lige nu, og derfor 
prøver alle nu at holde vores udgifter på et minimum. Vi får tilskud igen 1. februar 2013.  
Der bliver i år købt julegaver til personalet: Anne M, Kate, Louise D, Louise C, Marie, Rebecca, Lene, Anne S 
og Karina, dette vil Dorthe Kreiler være behjælpelig med.  Derudover købes der julekurve til Stenhuggeren, 
Skive Trav, Ove Raabjerg, Leif og Scantruck samt Kirsten.  Dorthe Kreiler laver kurvene, og Jane og Benny vil 
sørge for levering.  
 
Ad. 3: Dorthe Sigh arbejder på højtryk for at færdiggøre projektbeskrivelsen på Skive Ny Ridecenter. 
Travbanen var med til sidste møde, for at få afdækket de synergieffekter, er måtte være mellem travbane 
og rideskole.   
 
Ad. 4: Der har været en lidt negativ stemning omkring  tonen på vores Facebook side, og vi vil fra 
bestyrelsen gerne opfordre til en god og positiv tone. Facebook siden er et informationssted, og vi nævner 
ikke navne på facebook siden.  
 
Ad. 5: Det er nu et faktum, at berideruddannelsen lukker. Men der vil blive optaget elever i 2013, som giver 
vores egne berideraspiranter en chance for at komme ind her til januar og igen til sommer. Der er mange, 



som er meget imod, at uddannelsen lukker, og mange er gået ind i kampen både beridere, bestyrelser og 
distrikterne. Vi støtter i bestyrelsen meget op omkring bevarelsen og er med i kampen. Vi er netop en klub, 
som overlever ved at have ansat en berider med beriderelever til varetagelsen af de mange forskelligartede 
opgaver på en rideskole.  
 
Ad. 6: Louise har lavet forholdsregler ved brand, uheld og sikkerhedsregler for rideklubben. Disse vil inden 
for kort tid sættes op rundt omkring på rideskolen, og de vil samtidigt komme på hjemmesiden. Husk at få 
læst disse.  
Der har været lidt forvirring omkring prioritering af heste i den lille ridehal. Ridende heste har første ret, 
derefter heste, der longeres, og til sidst løse heste. Dette betyder, at man tager sin hest ud af ridehuset, 
hvis en hest med højere prioritet skal bruge ridehuset. Der kommer en påmindelse på hjemmesiden og 
Facebook siden.  
Nyt spejl i ridehallen, Jane vil undersøge pris og checke om den dækkes af forsikringen.   
Der laves vagtplan hen over julen.  
 
Ad. 7: Bestyrelsen foreslår, at venneforeningen laver et møde med medlemmer af bestyrelsen, så vi kan få 
klarlagt, hvem der stadig er sponsor i Skive Rideklub.  
 
Ad. 8: Døren til elevsadelrummet er gået i stykker, den kan ikke lukkes. Dorthe Kreilers svigermor har en 
dør liggende, som vi må få, så dette vil Benny prøve at kigge på. 
 
Der har været henvendelse fra pensionærer, om at der står skabe i privat sadelrummet, som ikke skal være 
derinde, og pladsen derinde er rimelig trang i forvejen.  Disse skal over at stå i det gamle sadelrum, og 
ejerne/brugerne af skabene  vil bliver kontaktet om flytningen af disse.  
 
Det skal ophøre at parkere hestetrailere foran staldene. Det er dog ok til af og pålæsning af hest. Derudover 
vil vi opfordre folk i personbil til ikke at parkere mellem den lille ridehal og stakladen, så hestetrailerne kan 
holde der i stedet. 
 
Skive Handelsskole vil lave et sportscollege, og her har Skive Rideskole fået tilbud om at være med. Louise 
har været til møde med handelsskolen. Rideklubben skal lave en pakke til sportscollege med det, vi kan 
tilbyde. Vi tænker, at pakken skal indeholde: Opstaldning, kontingent, 2 holdtimer og 1 enetime om ugen, 
og dette får de så for en samlet pris, som ikke er fastsat endnu. Vi forpligter os også til at lave nogle fælles 
idrætstimer for alle på sportscollege. Og vi får også det ud af det, at vi må bruge eleverne til projekter, da 
dette er relevant for deres uddannelse. 


