
Referat af bestyrelsesmøde 
 

Dato: den 2. oktober 2014 

 

Tid: kl. 18.30 – 20.30 

 

Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 

 

Deltagere: Jane Neess 

 Kirsten Jeppesen  

 Lene Nerstrøm 

 Asger Poulsen 

 Rikke Pallesen 

 

 Rebecca Ryming 

 Louise Christensen 

 

Fraværende: Mette Nørhaven Welander  

 Morten Sigh 

 

  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde  

2. Status på nedrivning af store stald 

3. Officiel åbning af ny stald 

4. Administrationsgebyr 

5. Rengøring af toiletter/gang 

6. Diverse  

 

Ad 1  

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

 

Ad 2 

Planen for nedrivningen af vores gamle stalde er som følger. Mandag den 6. oktober påbegyndes 

nedrivningen af ponystalden og forventes afsluttet senest fredag den 10. oktober. Herefter følger 

den store stald mandag den 20. oktober og forventes afsluttet den 24. oktober. Al færdsel forbi den 

store stald mandag den 20. oktober bliver forbudt under nedrivningen, hvorfor parkering skal ske på 

travbanens P-plads – Louise sørger for advisering om dette. 

 

Louise spurgte om placering af den blå affaldscontainer og det blev besluttet at denne skal placeres 

mest hensigtsmæssigt for personalet, hvilket er bag den ny stald. Containeren flyttes ved 

førstkommende lejlighed. 

 

Ad 3 

Den officielle åbning/indvielse af vores ny stald blev fastsat til den 28.11.2014 kl. 12.00 med 

helstegt gris og fadøl. Jane sørger for invitationer til sponsorer, arkitekten, bygherren m.fl. og Lene 



sørger for kontakten til Hancock for sponsorering af fadøl på dagen. Asger laver udkast til 

invitation. 

 

Ad 4 

Der pålægges et administrationsgebyr på kr. 40,00 for de medlemmer som IKKE er tilmeldt PBS. 

 

Ad 5 

Der søges på klubbens hjemmeside samt på Facebook (Asger) en rengøringsassistent 2 x 1,5 time 

om ugen til rengøring af toiletter, gang og rytterstue. Indtil der er fundet en hjælper klarer Lene 

denne rengøring tirsdag og torsdag. 

 

Ad 6 

Skitse om P-pladser fremlagt – ok. 

 

Lokal- og Anlægsfonden – udvalget skal bestå af Dorthe Sigh, Jane Neess, Louise Christensen, Ole  

Korsholm, Morten Sigh og evt. et medlem mere (Jane/Louise undersøger) 

 

Handicapridningen mangler en rideinstruktør og torsdag den 3.10. er der samtale med 2 mulige 

kandidater. Det er i øvrigt anbefalelsesværdigt at have 2 ridefysioterapeuter, således at vi ikke er så 

sårbare ved sygdom og andet fravær. 

 

Ydernumre kan i øvrigt købes nu. 

 

Vores ny beriderelev Camilla ønsker at holde hund i ”huset”, hvilket blev bevilliget. Hun er blevet 

gjort bekendt med regler for hund: ingen hunde på hestefoldene – alle hunde skal holdes i snor eller 

lukkes ind efter kl. 10.00 formiddag – hvis hundene ikke er til gene kan de være under 

aftenlukningen af stalden.  

 

Katte skal fremover fodres i stakladen for at mindske kattenes færden i og omkring rytterstuen og 

ridehallerne. 

 

Et møde den 29.9. omkring breddeaktivitet gav anledning til at opfordre beridereleverne til at 

eksperimentere med dette og give en tilbagemelding ved næste møde den 17. november 2014. 

Der er stor fokus på disse aktiviteter, da disse henvender sig til alle – også til drenge. Ridning er 

som bekendt en udpræget pigesport, hvorfor et tiltag til at få flere drenge med ville være godt. Der 

skal nytænkning til i vores klubber, da vi eller overhales inden om af andre sportsgrene. En 

beslutning om et seriøst engagement i breddeaktiviteterne skal tages af klubbens bestyrelse og 

formidles af underviserne på alle niveauer. Via undervisningsplaner og en målrettet undervisning 

skal disse aktiviteter implementeres i undervisningen – især på elevholdene. 

 

Der er i øvrigt planer om aftner med kurser i pony games og ridning i skoven. 

 

  

Næste møde mandag den 17. november 2014 kl. 19.00. 

 

 

 

Skive den 2. oktober 2014/ln 


