
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde vedr. status på Skive Ny Ridecenter 

Dato: 27. januar 2014 

Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 

Deltagere: 

Bestyrelsen: 

Jane N, Asger P (referent), Kirsten K, Rikke P, Lene N, Morten S 

Byggeudvalg: 

Jørgen F, Dorthe S, Ole K, Flemming K, Mette S, 

Miljøkonsulent – Landbo Limfjord: 

Torben R 

Daglig leder: 

Louise C 

Afbud: 

Karina T 

 

Formål: 

Mødet indledes med at der som følge af et møde ved kommunen er nogle miljøtekniske 
problemstillinger som der skal træffes beslutning om ved bestyrelsen før end der kan indhentes 
byggetilladelse. 

 

Torben Ravn, miljøkonsulent ved Landbo Limfjord forklarer at der grundet hesteholdets størrelse 
og at stald/staklade er under 30m fra nabo skel skal indhentes ny miljøgodkendelse til Skive Ny 
Ridecenter før end byggeriet kan påbegyndes. 

Sagsgangen skitseres som minimum 1 måned sagsbehandling, 3 ugers nabohøring efterfulgt af 4 
ugers klagefrist. Totalt set 3-4 måneders forsinkelse. 

Forsinkelsen bevirker en række mulige negative økonomiske konsekvenser ifht. entreprenøren og 
de indhentede tilbud vedrørende staldinvendtar. 

Torben R skitserer tre muligheder: 

M1:  

Byggeriet iværksættes efter nabohøringen. Forslaget forudsætter god dialog med 
implicerede naboer og kan skære de 4 ugers klage frist fra total tid. 

M2: 



Stalden vinkles således vestlige hjørne af stakladen er udenfor de 30m således at 
skel problematikken undgås. 

M3: 

Antallet af dyreenheder for ny stald fastlægges til et tal under 15 enheder således at 
det kan foretages som en anmeldelse i stedet for en ansøgning hvilket i sidste ende 
reducerer sagsgangen betragteligt. (Jane N og Louise C udregner præcis antal 
dyreenheder ud fra en gennemsnitlig betragtning) 

Bestyrelsen vælger en kombination af M2 og M3 hvilket bevirker at byggeudvalget 
straks vil gå i gang med at udfærdige opdateret plan for ny stald/staklade. 

Bestyrelsen træffer ligeledes beslutning om at fastholde indgåede aftaler med 
entreprenør ifht. tidspunkt for påbegyndelse af byggeri 

 

Det bemærkes at uagtet valg af sagsgang, i det fortsatte arbejde med Skive Ny Ridecenter, fortsat 
skal tilstræbes at søge en god dialog med implicerede naboer, således at SKRK også i fremtiden 
bevarer sine gode naborelationer. 

 

Referent Asger S. Poulsen 

Skive den 27. Januar 2014 

 

  


