
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: den 4. september 2013 
 
Tid: kl. 20.00 – 22.30 
 
Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 
 
Deltagere: Jane Neess 
 Rikke Pallesen 
 Kirsten Korsholm 
 Lene Nerstrøm 
 Morten Sigh 
 Asger Poulsen 
 Louise Dahl – Venneforeningen 
 Louise Christensen 
 
Dagsorden 
 
1. Referat fra sidst 
2. Udvidelse af handicapridningen  
3. Lukke og slukke tider haller og stalde, samt lukke døre og vinduer problematikken  
4. Evaluering Hesten i Fokus (Venneforeningens salg)  
5. ReThink Container  
6. Foder 
7. Personale  
8. Evt.  
 
Ad 1 
Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
Referatet fra forrige møde (den 8. maj 2013) endnu ikke godkendt. 
 
Ad 2 
Der er kommet en forespørgsel fra ridefysioterapeut Gitte Bolby om muligheden for at starte flere 
hold op med ridning for handicappede. Gitte har ca. 15 personer på venteliste samt 2 hold fra 
Thorning, som gerne vil starte. Dog skal siges, at de allerede eksisterende hold ikke er fyldt helt op 
– pt. 6 ledige pladser. Der indkaldes hurtigst muligt til et møde med ridefysioterapeuten, da der er 
kommet feed back fra hjælperne vedr. nogle samarbejdsproblemer.  Rikke Pallesen indkalder til et 
møde med Gitte Bolby og Jane Neess så rammerne for undervisningen kan blive slået fast. 
 
Mht. til flere hold er tidspunkterne naturligvis begrænsede af rideklubbens elevhold fra kl. 15.00. 
Fredag er sandsynligvis den bedste dag, da det er der, elevhestene bruges mindst.  
 
Et andet problem som forekommer i forbindelse med handicapridningen er sene sygemelding fra 
hjælperne, som forårsager irritation hos underviserne, samt beskeder til hjælperne sent om aftenen. 
Der skal aftales retningslinjer for sygemeldinger og beskeder  ved handicapridning generelt. 
 
 



 
Ad 3 
 
LUKKETIDER:  
På bagggrund af henvendelser fra medlemmer vedr. åbningstiderne i lille ridehal, som de mener, 
bør udvides, da de ellers ikke har mulighed for at arbejde med deres heste. Det blev besluttet at 
udvide åbningstiden i lille ridehal, da det er den hal, der er ”billigst” at have lys i. Det indskærpes, 
at nedenstående åbnings- og lukketider overholdes og at der kl. 21.00 og kl. 22.00 er lukket og 
slukket på etablissementet. Det er kun i tilfælde af arrangementer eller sygdom, at disse lukketider 
kan fraviges. Skal man af sted til stævne før om morgenen, må man gøre sine ting klare om aftenen, 
og kommer man hjem fra stævne efter lukketid, må man naturligvis sætte sin hest i boks, men 
udstyr må men enten lade stå i traileren eller tage med hjem og sætte på plads næste dag.  
 
De ny åbnings/lukketider er: 
 
Store ridehal:  08.00 – 21.00 hverdage 
  08.00 – 20.00 weekend lørdag og søndag  
 
Lille ridehal:  08.00 – 22.00 hverdage 
  08.00 – 21.00 weekend lørdag og søndag  
 
Stald og sadelrum 07.00 – 22.00 hverdage 
  07.00 – 21.00 weekend 
 
ÅBNE/LUKKE VINDUER OG DØRE 
Det er den daglig leder, der beslutter, hvornår og hvordan problematikken omkring åbning og 
lukning af døre og vinduer håndteres. Se opslag fra daglig leder. Det indskærpes, at disse regler 
overholdes af alle! 
 
Punkt 4 – 7 blev sprunget over og tages ved næste møde. 
 
Ad 8 
Det blev drøftet, hvorfor medlemmer flytter til andre stalde, når de selv får hest eller pony og ikke 
længere benytter klubhestene. Der skal gøres en indsats for at holde på medlemmerne. Det er jo 
netop når de får egen hest eller pony, at de har brug for undervisning. Så vi skal prøve at afdække, 
hvorfor de ikke bliver ved med at ride hos klubben.  
Derudover forekommer der en del ”fnidder/fnadder” i krogene, interne intriger, mobning og grim 
snak og sladder om andre. Dette skal stoppes øjeblikkeligt, for at vi kan få en rideklub, der er rar at 
færdes i. Der er ingen, der synes det er sjovt altid at blive overdænget med problemer og sladder, 
når man bare kommer for at ride og hygge med sin hest.  
 
Det blev foreslået, at man kan tilbyde forskellige sociale arrangementer for at ryste folk sammen – 
forskellige temaaftner. 
 
Ryttermærkeundervisning skal udbydes til eleverne og underviserne skal blive bedre til  at ”sælge 
varen ” 
  



Louise Dahl, Daniel og Karina vil arrangerer sammenkomster for børnene og Louise (berider), 
Asger, Morten, Rikke arrangement for voksne 
 
Flere klubstævner kunne være ønskværdigt. 
 
Sekretær 
Lene Neerstrøm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skive den 9. september 2013/ln 


