
Referat af bestyrelsesmøde 
 

Dato: den 22. januar 2015 

 

Tid: kl. 19.00 – 21.00 

 

Sted: SKRK, Rytterstuen, 7800 Skive 

 

Deltagere: Jane Neess 

 Kirsten Jeppesen 

 Lene Nerstrøm 

 Asger Poulsen 

 Rikke Pallesen 

 Morten Sigh 

 Louise Christensen 

 Rebecca Ryming 

  

  

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Generalforsamlingen for året 2014 – tirsdag den 24.02 kl. 19.00  

3. Ansøgning til SIS og Skive Kommune om midler til nye ridebaner - dressur og spring  

4. 3F og tidligere ansat staldmedhjælper   

5. Stævner / aktiviteter 2015 - herunder Rytterlejren 2015  

6. Eventuelt 

 

Ad 1  

Referatet blev godkendt. 

 

Ad 2 

Der indkaldes til generalforsamling den 24. februar 2014 kl. 19.00. Venneforeningen afholder 

ligeledes generalforsamling denne dag kl. 18.00. Indkaldelsen annonceres i Midt på Ugen den 29. 

januar og i sportskalenderen. Asger, Lene og Jane er på valg. Asger modtager genvalg. Lene 

modtager ikke genvalg, Jane modtager genvalg.  Der gøres overvejelser til næste bestyrelsesmøde 

den 17. februar 2015 om mulige kandidater til bestyrelsen. 

 

Ad 3 

Klubben mangler udendørs ridebaner. Vi kan ikke afholde  stævner og tjene penge på disse med 

kun 1 udendørsbane. Vi vil forsøge at skaffe midler til dette hos kommunen og gennem SIS. Måske 

er der en mulighed der, for at få frigivet nogle midler, der er øremærker SKRK . Louise Christensen 

indhenter priser på baner med sand, flis og stenmel, iflg. forskellige referencer som f.eks. Torben 

Frandsen.  

 

Ad4 

Det blev besluttet at kontakte en advokat for udredelse af vores sag med 3F omkring tidligere ansat 

staldmedhjælper.  

 



 

Ad 5 

Det skal overvejes, hvem der kan og vil tage ansvaret for afvikling af årets rytterlejr i uge 27. Jane 

er forhindret i at deltage. 

 

Ad 6 

Det blev foreslået, at Benny skal have lidt flere timer, som skal bruges til  feje og vaske gulv i 

køkkenet hver fredag eftermiddag. Køkkenet bliver flittigt brugt af mange andre : personale og 

handicap og diverse arrangementer, og Venneforeningen har ikke kapacitet til at renholde gulvet og 

tømme skraldespanden.  

 

Hundeefterladenskaber – der ønskes lidt mere fokus på hvor hundene går på toilet. Den nye staklade 

er tilsynelandende et yndet sted, hvilket ikke harmonerer så godt med at alle partsryttere og forældre 

også har deres gange. Det er personalets hunde, å Louise foreslår en ugentlig inspektion af 

områderne af personalet.  

 

Låsen i døren til kantinen skal repareres, så hundene ikke selv kan lukke op til kantinen og lave 

ravage med skraldespanden.  

 

 WC-cisternen på handicaptoilettet skal repareres.  

 

Der er kommet henvendelse vedr. en lejer med selvpasserboks, som ikke lever op til, hvad man skal 

og bør som selvpasser. Boksen passes ikke ordentlig og der er tvivl om hesten motioneres og luftes 

som den bør og skal iht. Lovkravene. Pensionæren er flere gange blevet gjort opmærksom på 

misligholdelse af aftalen men har trods dette ikke reageret. Det er derfor besluttet, at boksen muges 

ud på pensionærens regning, som fremadrettet skal stramme op på problemet og selv sørge for den 

fornødne pasning af hesten. Desuden vil hesten blive lukket ind i hallen til motionering af 

personalet, hvis det observeres, at ejeren ikke sørger for dette. Dette vil naturligvis bliver på 

pensionærens regning. Herefter vil pensionæren blive observeret for overholdelse af hestens røgt og 

pleje. 

 

Niels Pedersen lægger grus på oversvømmet sti ved den ny stald.  

 

Alle der ikke er tilmeldt PBS vil blive opkrævet kr. 100,00 i adm. gebyr. 

 

Ved den forestående generalforsamling vil Pauline blive overrakt 10% af de indsamlede 

sponsormidler, som blev lovet. Klubben har bl.a. købt hesten Diego købt for pengene 

 

Påstigningskasse og skab er ønsket af handicapfdelingen. Louise undersøger om det praktisk muligt 

at opsætte et slags skab til udstyr i ridehallen.  

 

Næste møde den 17. februar 2015 kl. 19.00. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skive den 31. januar 2015/ln 


