
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: den 11. juni 2013 
 
Tid: kl. 19.00 – 21.00 
 
Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 
 
Deltagere: Jane Neess 
 Rikke Pallesen 
 Kirsten Korsholm 
 Lene Nerstrøm 
 Dorte Kreiler – Venneforeningen 
 Louise Christensen – sidst på mødet 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra sidste møde 
2. Personale - fortroligt 
3. Økonomi v/Kirsten  - evt. regnskab fra stævnet, så vi kan se, om vi har tjent eller tabt 
4. Venneforeningen - stævne august - Hesten i Fokus - fællespolitik for hjælpermad til stævner –  
 resultat fra stævnet  
 
5. Evaluering stævne 
 springbane opvarmning 
 springmateriel - nye bomme - mere fyld  
 netforbindelse - højtalerproblem på springopvarmningen  
 oprydning efter stævnet - der er ikke ryddet helt op efter stævnet og der står stadigvæk visne 
 blomster og krukker alle steder. Det ser uordentligt ud og pynter ikke. Herunder kommer også 
 generel oprydning efter sidste klasse er færdig.  
 
6. Henvendelse fra handicapafdelingen vedr. flere timer onsdag 
 
7. Indtrædelse af suppleant mens næstformanden er udsendt  
 
8.  Diverse 
 

Ad 1 
Referatet fra sidste møde godkendes ved næste bestyrelsesmøde, da dette endnu ikke lå klart. 
 
Ad 2 
Personsager offentliggøres ikke 
 



Ad 3 
Likviditeten er stadig anstrengt   – vi mangler  sponsorpenge fra Venneforeningen i år.  Seneste 
stævne gav omkring kr. 10.000,00 i overskud og kr. 6.000,00 fra Venneforeningen, hvilket er altfor 
lidt. Der bør komme sponsorater til de store stævner.  
 
Vi arbejder med at indhente tilbud på at få konstrueret en springopvarmningsbane. En jordmark er 
ikke i orden. Så længe vi ikke har en ordentlig opvarmningsbane, får vi ikke lov til at afholde 
landsstævner og vi vil få flere starter, hvis vores opvarmningsbane bliver i orden.  Niels Pedersen 
tilbyder, at vi selv fjerner mulden for at holde omkostningerne nede. Banen ville da kunne 
konstrueres for ca. kr. 67.000,00. Mulden, som skrabes af banen, foreslog flyttet til området ned til 
græsfoldene, så vi får en lille afskærmning ud mod Flyvej.. Stykket  langs med dressurbanerne er 
meget bakket og ujævnt og kunne således godt trænge til en opretning, så der kunne vi også fylde 
lidt af jorden på.  
 
Ad 4 
Venneforeningen skal være forberedt og klar til stævnet den 16.-18. august og til Hesten i Fokus 
den 31. august 2013. Hjælperne skal melde sig i sekretariatet for at få udleveret en hjælperseddel, 
og der skal udarbejdes nummererede hjælpersedler. Maks. 3 hjælpere til morgenstald. Der er ingen 
kredit i kantinen fremover. Knabstrupperne holder kåring den 28. juli, så der skal køkkenet også 
gerne være bemandet . 
 
Ad 5 
Louise havde udarbejdet en liste over mangelvarer til springbanen, holdere, bomme, fyld evt. 
sponsorskilt på fyld. Vi har modtaget 2 priser på indkøbet – én til kr. 6.850 (det minimale og 
nødvendige) og en anden til kr. 7.575 for det optimale. Bestyrelsen bevilligede indkøb af disse 
materialer, så vi kan spare tid og kræfter på at låne her og der og alle vegne til stævner.  
 
Hjælperlisterne skal tillægges 2 timer mere til sidst, så de sidste hjælpere også kan hjælpe med 
oprydningen. Personalet skal også hjælpe til med oprydningen,  selv om de også har redet stævne. 
Ligesom vi alle hjælper med klargøring, hjælper vi også hinanden med oprydning. Bestyrelsen 
opfordrer til at personalet får knap så mange starter, således at der også bliver tid til at hjælpe til 
under stævnerne.  
Arbejdsdagen skal afholdes tidligere – og evt. over 2 sammenhængende dage – planlægning af 
næste arbejdsdag følger snarest (Louise)  
 
Ad 6 
 
Handicap ønsker 1 ekstra time onsdag fra 12-13. Dette blev bevilliget. Vi undersøger om vi kan 
flytte et elevhold fra onsdag til tirsdag, og vi leder og søger fonde efter nyt hestemateriale.  
 
Ad 7 
Benny har sagt ja til at indtræde som suppleant for Asger i bestyrelsen, hvis Asger bliver udsendt, 
 

Ad 8 
Bestyrelsen ser gerne, at vore undervisere ikke sidder fastlåst i et hjørne og sms’er, men er aktive i 
undervisningen. Sender et bedre signal ud. Rygning i undervisnings tiden er ikke tilladt.  
 



Der har været et par tilfælde, hvor en hest har gået løs rundt i stalden. I disse situationer skal ejeren 
informeres.  
 
I øvrigt dårlig mødedisciplin ved dette møde – for få fremmødte og nogle for sent. Mødetidspunktet 
skal overholdes af hensyn til de øvrige deltagere, så mødet kan starte rettidigt. 
 
Skive den 13. juni 2013/ln 


