
Referat af bestyrelsesmøde 
 

Dato: den 18. december 2014 

 

Tid: kl. 18.30 – 20.00 

 

Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 

 

Deltagere: Jane Neess 

 Kirsten Jeppesen 

 Lene Nerstrøm 

 Asger Poulsen 

 Rikke Pallesen 

 Morten Sigh 

 Louise Christensen 

  

Fraværende: Mette Nørhaven Welander  

  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde  

2. Stævnekoordineringsmøde 

3. Neess folde 

4. Aflevering af byggeriet 

5. Priser for opstaldning i bokse med træpiller 

6. Bennys arbejdstid 

7. Brev fra 3f  

8. Eventuelt 

 

Ad 1  

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2 

Asger har deltaget ved Stævnekoordineringsmøde med  placering af datoer for stævner i 2015. På 

mødet var der enighed om, at stævnestrukturen skulle gøres bedre. Sjællandske klubber tilgodeses 

mere end de trængte jyske. Forslag til repræsentanter indsendes inden 31.12.2014. 

 

Ad 3 

Jane Neess benytter ikke længere sine folde, hvorfor disse kan lejes af klubben. Foldene kan ikke 

undværes, hvorfor det foreslås at tage en snak med Leif om lejekontrakten. 

 

Ad4 

Kurt Dalsgaard – øverste del af møddingspladsen skal inddrages til vendeplads. Louise har 

modtaget tilbud på kr. 8.500 for at få stykket drænet.  

 

Det foreslås, at Jørgen Friedrich indkaldes til møde ang. Afslutning af byggeri og vi vil gerne have 

afklaret, om den megen vand, som ligger overalt på rideskolens område, kan have sin rettighed. 



Bestyrelsen vurderer, at det må være en fejl, at vandet slet ikke kan løbe væk fra vendepladsen, som 

ligger lavere end de omkring liggende områder.  

  

Ad 5 

Der skal opkræves et opstartsgebyr for pillebokse – opstartspris kr. 500,00. JN opdaterer prislisten 

 

Det blev drøftet, om priserne for udefrakommende ryttere/heste skal justeres. Følgende blev 

vedtaget: 

Facilitetskort omdøbes til brugerkort . 

Der gælder følgende betingelser:  

1 hest med max. 2 rytter  

Eller 

1 rytter med max. 2 heste. 

Alt udover dette udløser et ny brugerkort på kr. 350,00 

 

Ad 6 

Det skal vurderes om Bennys timer/uge skal sættes op. Indtil videre prøver vi at klare os igennem 

uden opjusteringer. 

 

Ad 7 

Vi har modtaget fra 3F ang. nyt krav fra Kate. Vi kontakter vores advokat og checker samtidig om 

vi er dækket af forsikring hos DRF. 

 

Ad 8 

Vi har besluttet at købe Diego af Johnny Kolding for kr. 13.500  

 

Vi bør overveje at købe en stærk og robust hest til handicapafdelingen for at aflaste de nuværende 

elevheste. Mange af handicaprytterne er tunge of der er bagryttere. Rikke P. går videre med sagen 

og Louise sørger for at der er reserveret plads til nyt hest / pony.  

 

Der af holdes infomøde om Skive Sportscollege den 20. januar 2015. 

 

 

Næste møde torsdag den 22. januar 2015 kl. 19.00 

 

 

 
Mangler ved byggeri – Skive Rideklub 
 
Manglende isolering af vandrør i stalden 
Den ene grusvej ved sadelcontaineren/port til stald står under vand 
Vendeplads står under vand 
Fliser ved indgangene ligger løse  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skive den 2.januar 2015/ln 


