
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Dato: den 7. september 2014 
 
Tid: kl. 16.00 - 18.00 
 
Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 
 
Deltagere: Jane Neess 
 Kirsten Jeppesen (Ole Korsholm) 
 Lene Nerstrøm 
 Morten Sigh 
 Asger Poulsen 
 Rikke Pallesen 
 
 Louise Christensen 
 
Fraværende: Mette Nørhaven Welander  
  
Dagsorden 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde  
2. Nedrivning eller ikke nedrivning af store stald 
3. Status på ny stald - opstaldninger, hvad mangler vi osv. 
4. Oliefyret ovenpå Sekretariatet 
5. Diverse  

 
Ad 1  
Referatet fra sidste møde godkendes næste gang, da dette ikke var tilgængeligt ved mødet. 
 
Ad 2 
Der var indkommet forslag om ikke at rive den nyeste del af den gamle store stald ned og således 
lade denne del stå indtil anlægning af de to nye ridebaner, som skal ligge der. Ideen var, at gæster 
udefra kunne låne boksene til opsadling mm, hvilket ville være en fin service. Der var enighed i 
bestyrelsen om, at hele den gamle stald skulle rives ned på én gang, da der bliver for megen 
vedligeholdelse og for dyrt at skulle rive ned senere når etape 2 går i gang.  
 
Som alternativ vil gæster blive tilbudt ophold i den gamle staklade, hvor der vil blive afsat plads 
med kæder, således at hestene kan opsadles der i ly for vejr og vind. 
 
I forbindelse med nedrivning af store stald skal vandkopper, låger, skinner, krybber, døre samt 
øvrige inventarrester fjernes inden nedrivningen, som forventes at finde sted primo oktober  
 
Ad 3 
Der foreligger endnu ingen overdragelsesrapport på det ny staldbyggeri. Følgende punkter 1. – 5. 
skal tilføjes inden overdragelsen: 
 

1. Forbehold for Vvs-installationen  – vandrørene i stalden er ikke isolerede og bestyrelsen  
frygter at disse skal fryse til ved stærk frost, specielt ved nordgavlen,  samt at elvarmeren 
kommer til at køre konstant med efterfølgende stort el-forbrug.  VVS-installatøren er blevet 
bedt om at efterisolere uden ekstra omkostninger for SKRK – alligevel skal punktet påføres 
rapporten. 



 
2. Porten i stakladen er for skrøbelig, der er intet, der styrer porten i bunden, og ved storm kan 

porten blæse ind. Denne skal sikres.  
 

3. SF-stenbelægningen ligger løst – der bliver kigget på sagen. 
 

4. Der kommer vand ind i taget ved lyspladerne midt i stalden. 
 

5. Grusstierne ud fra stalden over mod travbanen bliver hævet, da de står under vand ved 
regnvejr. 

 
6. Der mangler lys over udgangene mod øst, står i udbudsmaterialet. JF tager kontakt med 

udbyder  
 
 
Ad 4 
Der skal sendes en ansøgning ind til kommunen om et Stoker fyr til rytterstuen, som samtidig skal 
forberedes en tilkobling til det ny byggeri. JN tager kontakt til Jørgen Hjortborg fra Kommunen for 
at få status.  
 
Der kommer nyt varmeanlæg i beriderelevernes hus med Stoker fyr i kælderene og silo udenfor.  
 
Ad 5 
De to sidste selvpasserbokse, der er tilbage er lejet ud pr. 1.10. Indtil 1.10. bruges boksene til 
tilridningsheste. De øvrige bokse er fyldt op. Halvparterne har en boks til stævneskabe, og der er 
boks til træpiller og selvpasserhalm,  men skulle vi komme til at mangle bokse vil disse  blive 
inddraget. Alt hvad der kan leje ud, bør lejes.  
 
Der foreligger stadig en del praktiske gøremål? To do listen er lang og der er megen fokus på at få 
listen gjort kortere inden for nær fremtid. Frivillige hænder søges. 
 
Der arbejdes på at få siloen sat op – sagen undersøges. Ligger hos Morten og Ole Korsholm  
  
Beriderelever skal af og til inviteres med til bestyrelsesmøderne for at lære mere om 
bestyrelsesarbejdet.  
 
Louise opfordres til at deltage på relevante kurser. Udviklingskursus som kunne være relevant, evt.  
undervisere udefra. Sagen undersøges. 
 
Der afholdes medlemsmødes den 20. oktober 2014 kl. 19.00. 
 
Næste møde torsdag den 2. oktober 2014 kl. 18.30 , hvor én af beridereleverne får invitation til 
deltagelse. 
 
 
Skive den 10. september 2014/ln 


