
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: den 11. januar 2014 
 
Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 
 
Deltagere: Jane Neess 
 Rikke Pallesen 
 Louise Christensen 
 Kirsten Korsholm 
 Lene Nerstrøm 
 Morten Sigh 
 Asger Poulsen 
 Louise Dahl – Venneforeningen 
 Joan Weirsø - Venneforeningen 
 Dorte Kreiler - Venneforeningen 
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Ad 1 
Referatet fra sidste møde blev godkendt og skal underskrives af bestyrelsesmedlemmerne og føres 
til protokol. 
 
Ad 2  
Dato for generalforsamling 2014 blev fastsat til torsdag den 27. februar 2014 kl. 19.00 – 
Venneforeningen kl. 18.30. JN laver opslag på hjemmeside og Facebok, samt annonce til avisen. 
 

Bestyrelsen:  
Jane valgt for 2 år i 2013 på valg 2015 
Asger valgt for 2 år i 2013 på valg 2015 
Lene valgt for 2 år i 2013 på valg 2015 
Kirsten  valgt for 2 år i 2012 på valg 2014 – modtager genvalg 
Karina valgt for 2 år i 2012 på valg 2014 – modtager ikke genvalg  
Morten valgt for 1 år i 2012 på valg 2014 – modtager genvalg   
Rikke P valgt for 2 år i 2012 på valg 2014 -  modtager genvalg   
Revisorer:  
Mariannevalgt for 2 år i 2013 på valg 2015 
Pia   valgt for 2 år i 2013   på valg 2015  
Revisorsuppleant – har ingen 
 



Jn tager kontakt til Lisbeth vedr. dirigent.  
 

Ad 3 
Manglende indtjening ved stævnerne, grundet færre starter, et aflyst stævne og stigende udgifter til 
officials osv. medfører færre stævne indtægter. Tilskud fra kommunen er også faldet Afholdelse af 
rytterlejr i uge 27 samt diverse arrangementer opvejer  nogle af de faldende indtæger. 
Handicapafdelingen kører godt, taget i betragtning at vi er nyopstartet. Rideklubben vil gerne 
udvikle den afdeling.  
 
Regnskabet er ikke færdiggjort endnu. Kirsten håber på et positivt resultat, men påpeger, at det 
stadigvæk kniber gevaldigt med likviditeten.  
 
Mere fokus på hø og halm, som er store udgiftsposter. Louise C. tovholder på priser, leverancer og 
returnering af dårlig baller, samt godtgørelse herfor. 
 
Grundet problemer med likviditeten vil der pr. 1.3.2014 blive indført nogle få minimale 
prisstigninger.  
 
Al Holdundervisning  kr.   25,00 pr. måned/hold 
 
Halm og hø fik pr. 1. august en stigning pr. kilo, hvorfor alle opstaldninger pr. 1.3. stiger med  
 
Opstaldning   kr. 100,00 pr. måned 
 
 
 
Ad 4 
SNR – vejanlæg starter op hurtigst muligt. Der er mange teknikaliteter og formalia, som skal være 
på plads, f.eks. nye lejekontrakter efter matrikulering og afgivelse fra Travbanen af jordfolde osv. 
Vi afventer lige p.t. ny lejekontrakt fra kommunen. Jørgen og Dorte tovholdere på kontakten til 
leverandørerne.  
 
Ad 5 
Kate, som er dyrepasserelev er stadigvæk sygemeldt, og vi har ikke hørt noget fra hverken Kate 
eller hendes fagforening. Hun er flyttet ud af sit værelse og har afleveret sin nøgle, så vi går ud fra, 
at vi snarest muligt modtager en ophævelse af uddannelsesaftale, så vi kan komme videre med 
ansættelse af afløser. Vi har ansat Sara midlertidigt, samt Kaare som er ansat som aspirant med 
henblik på at gå i lære som træner / berider  i stedet for Anne Steiner, som pga  sygdom har sagt op 
til den 1.januar .   
 
Ad 6 
Der har været nogle udmeldelser, hvorpå rideklubben har fået feed-back på fra de udmeldte og / 
eller deres forældre. Mange har påpeget at de synes, de mangler hjælp i stalden og generel tryghed i 
omgangen med heste. Mange forældre er ikke trygge ved heste og føler sig overladt til sig selv, når 
de skal hjælpe deres børn med at håndtere og opsadle hestene. Bestyrelsen er meget glade for disse 
tilbagemeldinger og JN har haft  positive og konstruktive samtaler med de udmeldte. Vi skal blive 
bedre til at opfange kritikpunkterne og udnytte dem positivt.  
 



På baggrund deraf blev følgende besluttet for elevholdene: 
 
Flere hjælpere på små hold 
 
Elevholdene vil blive omstruktureret hurtigst muligt. Hver time vil komme til at vare 45 min. og der 
vil være 15 min. i stalden til hjælp, teori, oplæring osv. Det er ikke forældre, der skal løbe rundt og 
finde hovedtøj og gjorde, som er blevet væk !  
 
En folder til nyankomne elever i elevskolen skal udarbejdes.  
 
Underviserne bør informere meget mere – generelt. Det bør overvejes, om der skal udarbejdes 
checkliste til underviserne, så de husker at komme hele vejen rundt. 
 
Elevheste  -  er der nye på vej? Der arbejdes på sagen. Megen fokus på Tarzan og Playgirl, som ikke 
er så nemme lige p.t. Vi forsøger at finde ud af,hvad der er galt med dem. 
 
Elevhestene skal fremadrettet rides/skoles mere af personalet. 
 
Klubben bør markedsføres meget mere. Mere PR, fornyelse på hjemmesiden – mere om Skive ny 
ridecenter – Asger kigger på sagen. 
 
Ad 7 
Alle har modtaget en opdateret opstaldningskontrakt da de gamle er blevet væk under indflytninger 
i ”nyt” sekertaiat. Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem  vedr. følgende punkter: 
 
Korrekt fodring – vi mener i rideklubben at vi fodrer korrekt med Wrap. Rideklubben har aldrig 
haft så få kolikker og så godt wrap, så denne ordning ændres ikke. Rideklubben gik over til wrap, 
da vi tidligere havde store problemer med hø, der ikke var i orden, med deraf stort spild til følge.  
Hvis medlemmer ikke ønsker tør wrap, så er det dem frit for at sige nej tak og give hø selv, men det 
vil IKKE blive fratrukket på regningen. 
 
Foldordning i SKRK på helligdage udføres  af pensionærerne selv, som vi altid har gjort. Der vil 
ikke være fradrag for at pensionærerne selv lukke på fold på helligdage, hvor de selv har fri og har 
tid til at lukke deres egen hest på fold, og rideklubben altid har mindre personale på. Rideklubben 
har indført at vi lukker på fold i weekenderne uden ekstra beregning, så vi mener ikke,at det er 
rimeligt, at vi vil have fradrag for de dage, hvor pensionærerne selv lukker på fold.  
 
Mht rideklubbens ansvar vil dette afsnit IKKE blive ændret i opstaldningskontrakten. Formanden 
har checket med DRF samt diverse andre opstaldningskontrakter, og de har alle et afsnit, der siger, 
at rideklubben ikke påtager sig ansvaret for hestens liv/førlighed eller beskadigelser, som også 
gælder folde.  
 
Mht. til hunde på rideskolen gælder der følgende regler: 
Ingen løse hunde efter kl. 10.00 om formiddagen 
Ingen løse hunde på foldene og dette gælder både græs og jord. 
Der laves hundegård i haven. 
For at undgå at kasser eller lignende bliver ”tisset på ” af en hund, tilbyder bestyrelsen at sætte 
nogle paller til rådighed, så hunden ikke kan gøre skade, når den lader vandet. Det er ikke 



personalets indtryk, at alle hunde løber i laden tisser på pensionærernes kasser og hø. Problemet 
løses om et par måneder når der nye stald og staklade er på plads.  
 
Personalets hunde SKAL naturligvis have en lovpligtig ansvarforsikring skulle uheldet være ude!! 
  
Ligeledes var der spørgsmål om foder, når hesten er til stævne. Der udfærdiges en seddel, som kan 
påsættes boksdøren i forbindelse med fravær ved stævner: ”Minus foder – er til stævne” Endvidere 
skal personalet adviseres. 
 
Hvis opstaldningskontrakterne ikke underskrives , vil man ikke kunne have opstaldning i Skive 
Rideklub, og vil derfor blive bedt om at finde opstaldning et andet sted.  
 
Ad 8 
 
Efterspørgsel på kompenserende ridning. Rikke Pallesen tovholder for at undersøge markedet og 
mulighederne.   
 
Altfor mange medlemmer betaler ikke rettidigt, hvilket medfører ekstra ekstra arbejde for de 
frivillige hjælpere.  Det blev drøftet, hvordan vi bedre og mere effektivt kan komme dette til livs. 
JN undersøger hvad det reelt koster rideklubben, at man ikke tilmelder sig til PBS og hvad 
udgifterne er til PBS. Disse skal naturligvis dækkes ind. Mere info følger 
 
Der opsættes en skrivelse om opbevaring af medicinrester - Louise 
 
Rygepolitik – skal der udpeges et sted for rygning og udarbejdes et forslag til en rygepolitik – Asger 
 
Referant Lene Nerstrøm 
 
Skive den 15. januar 2014/ln 


