
Bestyrelsesmøde - 22/5 2014 

Tilstede: Morten, Asger, Jane, Mette, Kirsten, Rikke, Dorthe Sigh (i forbindelse med pkt.2)  

Afbud: Lene 

 

Fremsendt dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Skive Ny Ridecenter - i hvilken retning skal vi gå med fase 2 ? 

- Dorte Sigh kommer 10-15 min og fortæller om de forskellige muligheder, vi har? Hun har erfaring med Lokale- 
Anlægsfonden og kan fortælle om konsekvenserne, hvis vi går LOA vejen 

3. Handicap og uddannelse af egen rideinstruktør 

4. Diverse 

- sadelrum 

 

Pkt 1. – Referat godkendelse 

Godkendelsen af referatet fra sidste møde kunne ikke finde sted grundet sekretærens fravær 

 

Pkt 2. – Retning for fase 2 – Skive Ny Ridecenter 

Dorthe fortalte kort om fase 2 projektets omfang og egne erfaringer med Lokale og Anlægsfonden (LOA). Fase 2 

udgøres af b.la. følgende centrale delelementer til et samlet prisoverslag på 8,4 millioner kr. (det jeg nåede at skrive ned 

med tilhørende ca. priser, ref: Projekttegninger – Skive Ny Ridecenter)  

- Hjerterum (opsadlingsrum)  3,7 mil 

- udvide lille ridehal  2,3 mill 

- forlænge store hal  700.000 

- Udendørs overdækning  100.000 

- Flytning af dressurbaner  100.000 

- Tilskuerpladser  100.000 

- mm.   … = 8,4 mill 

’’Fonden udvikler og støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid og tilbyder desuden rådgivning på området. Der stilles 

krav om faciliteter af en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye 

muligheder for aktivitet.’’ (kilde: http://www.loa-fonden.dk/om-fonden) 

Bestyrelsen diskuterede særligt LOA tilgang til at ’’stille krav’’ til projektet og de evt. konsekvenser det kunne have for 

projektets endelige udformning. Bestyrelsen endte med at stemme om fase 2 af Skive Ny Ridecenter med eller uden 

http://www.loa-fonden.dk/om-fonden


LOA. 5 stemte for og 1 stemte imod hvortil det blev besluttet at gå videre med at ansøge LOA-fonden om midler til fase 

2. 

Byggeudvalget fortsætter mere eller mindre med samme deltagere som hidtil og bestyrelsen var ligeledes enige om at 

fortsætte samarbejdet med Dorthe S m.fl. 

 

Pkt. 3 – Handicapafdelingen og uddannelse af ny ride instruktør 

Det har været meget svært at finde nye ride instruktører til handicapafdelingen og særligt i forbindelsen med udvidelsen 

af handicap afdelingen. Det foreslås derfor at uddanne Rikke P som ride instruktør igennem DRF til en ca. pris på 24.000 

kr. Ved at SKRK selv uddanner en ride instruktør vurderes det at SKRK i højere grad kan fremtidssikre 

handicapafdelingen. Rikke P uddannes dog på den betingelse at kontrakten udformes således at de midler SKRK bruger 

på uddannelsen ’’aftjenes’’ igennem arbejde ved SKRK. Rikke P vil fremskaffe præcise omkostninger og undersøge 

muligheder for støtte ved forskellige fonde (SIS, Sydbank, andre fonde der støtter handicapaktiviteter) 

 

Pkt. 4 – Diverse 

4.1 – Uddannelse af elevundervisere 

Kort snak om at give vores undervisere et kompetenceløft igennem DRF træner 1 & 2 uddannelse -> pkt. indhold 

behandles særskilt på næstkommende møde grundet pkt. størrelse 

4.2 – Gennemgang af økonomi v. kasserer 

Essensen er at økonomien stadig er stram og at, der fra bestyrelsen side, fortsat skal være en kritisk tilgang til enhver 

udgift 

4.3 – Ny traktor 

Nuværende traktor er ved at være fuldstændig nedslidt hvilket fordrer behovet for en ny. Leasingaftalen på lille grønne 

staldkat er lige udløbet og kan nu sælges. Louise har indhentet en række tilbud hvor staldkat og gammel traktor tages i 

bytte for en ny traktor. Morten foreslår at købe brugt. -> Morten og Louise går sammen om endelig løsning og fremfører 

det for kasserer til endelig godkendelse. 

4.4 – Saddelrum 

Stort punkt som skal færdigbehandles næste møde 

Louise går dog i gang med at tage billeder af togvogn, vinduer og andet salgbart staldinventar til salg på dba.dk, 

gul&gratis m.fl. 

 

Næste møde d. 27 maj kl 1900 i rytterstuen 

 

Skive. D. 22 maj – Referent Asger S. Poulsen 


