
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: den 12. marts 2013 
 
Tid: kl. 18.30 – 22.30 
 
Sted: Viborgvej 26, 7800 Skive 
 
Deltagere: Asger Poulsen 
 Morten Sigh   
 Jane Neess 
 Rikke Pallesen 
 Karina Toftgaard 
 Kirsten Korsholm 
 Lene Nerstrøm 
 Louise Christensen 
 Joan Weirsøe – Venneforeningen 
 
Dagsorden 

 
Der forelå ingen fast dagsorden for dette første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 26. 
februar 2013, men følgende punkter blev drøftet: 
 

1. Gødning af græsfolde  
2. Handicapridning  
3. Ridecenter 
4. Sponsor/fundraising-udvalg 
5. Eventuelt 

 
Jane bød velkommen til bestyrelsen, og der blev drøftet løst og fast om klubbens daglige 
problematikker på godt og ondt. 
 
Ad 1 
Græsfoldene er fuldstændig i bund, og de kræver varme og gødning for at blive klar til den 
forestående sæson. Foldene udnyttes dagligt til det maksimale og vælger man at få dem gødet til det 
optimale vil dette medføre en udgift på ca. kr. 9.000,00. Bestyrelsen besluttede at bruge foldene 
som de er, da vore heste jo ikke skal leve af græsset alene. Når foråret og varmen kommer, vil vi 
som tidligere overveje at skåne foldene, ved evt .at nedkorte foldtiden og lade flere heste gå 
sammen.  
 
Ad 2 
Vores handicapridning er med stor glæde startet op igen efter en lang pause. Der er 6 ryttere på hold 
onsdag formiddag kl. 9.00-12.00 med Gitte Bolby som ridefysioterapeut  og Gitte Eriksen som 
rideinstruktør. Interessen for handicapundervisningen er over al forventning og ved tilmelding af 
rytter nr. 11 udløses et tredje hold. Vi har søgt Vanførefonden om tilskud til vores handicaphold og 
er allerede bevilliget kr. 10.000,00 til projektet. Den 13. marts 2013 vil Skive Folkeblad besøge 
klubben og overvære handicapundervisningen – artiklen herfra forventes trykt i avisen umiddelbart 
efter. 
Ad 3 



Klubbens store projekt ”Skive Ny Ridecenter” er blevet fremlagt hos kommunen og fået en positiv 
modtagelse. Samtidig skal det understreges, at der til et så stort projekt (14 mio. + moms) skal søges 
om støtte fra fonde etc., da kommunen selvsagt ikke ene og alene kan finansiere et så stort projekt. 
 
Ad 4 
Vi skal således have genoplivet vores ”fundraising-udvalg” så vi på en effektiv og systematisk 
måde kan få søgt om midler til klubbens nye ridecenter. Joan opdaterer listen over registrerede 
sponsorer i Venneforeningen, hvorefter disse skal kontaktes af et nedsat sponsorudvalg for 
yderligere støtte til klubben. Sponsorudvalget kom til at tegne Louise, Rikke P, Jane  og Asger (som 
indkalder til det første møde i nær fremtid) 
 
Derudover skal der sendes en ansøgning med driftsbudget til Skive Idrætssamvirke, til hvem 
kommunen årligt tildeler et beløb til idrætten, og hvor klubben har ligget på deres anlægsliste i nu 
snart 6 år. 
 
Ad 5 
Asger ønskede en redegørelse for de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder, og Jane 
skitserede kort de forskellige opgaver: 
 
Kirsten:  Kasserer og klubbens regnskab 
Lene: Sekretær og månedlig indberetning til PBS 
Morten: Praktiske opgaver 
Asger: Næstformand – sponsorudvalg – processoptimering af div. Opgaver i klubben 
Rikke: Handicap afd. 
Karina: Praktiske opgaver ( Rytterlejr – forældreaften osv. )  
 
Der skal nedsættes et rytterlejrudvalg, som skal arrangere dette års rytterlejr i uge 27 (30.6.-5.7.) 
Sidste års lejr var en kæmpe succes, så der er store forventninger til dette års lejr også. 
 
Trods vinterferien var det 2 fantastiske stævner, som blev afholdt hhv. i weekenden før uge 7 og i 
weekenden i uge 7. Der var stor opbakning, mange starter og stævnerne blev afviklet uden 
problemer, og det gik fint med hjælpere, selvom mange var på vinterferie. 
 
Jane sender listen med vigtige datoer  rundt i nærmeste fremtid, således at der er mulighed for at 
sætte kryds i kalenderen ved vores arrangementer. Samtidig bliver listen lagt på hjemmesiden til 
alles interesse. 
 
Omgangstonen i klubben blev kort drøftet, da der har været et par tilfælde, hvor nogle medlemmer 
ikke har talt i klubbens interesse. Asger vil se på sagen. 
 
Hundeefterladenskaber er efterhånden et problem på klubbens områder – Jane skaffer poser til 
hundeejerne, som henstilles til at benytte disse. Vi har en regel om hunde i snor efter kl. 10, og den 
strammes der op på nu.  
 
Der skal laves helt klare retningslinjer for bespisning af hjælpere ved stævner. Der opstår alt for ofte 
tvivl omkring hvem, hvor meget og hvornår – Jane tager sig af sagen. 
 
Skive den 18. marts 2013/ln 


