
Bestyrelsesmøde 8. januar 2013 
 
Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde 
2. Generalforsamling 
3. Skive Rideklubs Venner 
4. Louises punkter 
5. Handicapridning v/Rikke P. 
6. Evt. 

 
Ad. 1: Godkendt 
 
Ad. 2:  Tirsdag den 5. februar annonceres generalforsamling den 26. februar . Der annonceres også i ”Midt på Ugen”. 
Vi vil gerne have Lisbeth fra banken som ordstyrer, Jane spørger hende. Rideklubben afholder generalforsamling kl. 
18.30 og Venneforeningen bagefter. Dorthe Sigh kommer med en fremlæggelse. Ridehold bliver aflyst under 
generalforsamlingen. Karina spørger Daniel, om han vil passe børn under generalforsamlingen. 
 
Jane modtager genvalg 
Benny modtager ikke genvalg 
Dorte Marie modtager ikke genvalg 
Kirsten er ikke på valg 
Rikke P. er ikke på valg 
Karina er ikke på valg 
Morten er ikke på valg 
 
Ad. 3: Der er 3 på valg i Venneforeningen. De mangler medlemmer, og vi foreslår, at de laver et notat, som fortæller 
om, hvem de er, og hvad de gør for klubben. 
 
Ad. 4: Der er et ønske om at skifte fra halmpiller  til træpiller  som strøelse. Det er godkendt. Der er en del elevheste, 
som ikke bliver brugt: Laura, Jamaica, , Wonder og Pocahontas. Louise kigger på dem og der tages beslutning om, hvad 
der skal ske med dem.  
Sportscollege har åbent hus den 2. februar. Der ligger et kæmpe marketingsarbejde i dette. Jane og Louise vil først og 
fremmest lave en pakkeløsning om, hvad vi kan tilbyde. Hvordan promoverer vi SKRK? Vi kunne få fat i diverse 
rideblade. Morten spørger Marie, om hun vil lave et slideshow. 
 
Ad. 5: Møde med Gitte og Gitte. Ridefysioterapeuten kan ikke om fredagen, så undervisningen er flyttet til onsdag kl. 
9.00 – 12.00. Vi har søgt om diverse  udstyr til kr. 15.000,00. Vi har søgt nogle fonde, og kommunen har givet kr. 
20.000,00 til en ny handicaprampe. Der er opstart den 1. marts. 
 
Ad. 6: Der har været lidt rodet på ridecentret i løbet af julen, men dette er der taget hånd om.  
Annes hund skal have hvalpe, og bestyrelsen er enige om, at der ikke skal være et kuld hvalpe i huset, så der må findes 
et andet sted til hunden, så længe den har hvalpene. 
Der er ros til Louise for sponsorstævnet, der er kommet nogle gode penge ind. 
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