
Bestyrelsesmøde  
6. oktober 2015 
 
 

Til stede: Jane Neess, Kirsten Korsholm, Rikke Pallesen, Anne Mette Holm Halvorsen, Morten Bundgaard 

Larsen, Lene Hindkær Vernegaard og Louise Christensen 

 

1. Referat underskrives næste gang. 

 

2. Status på bogholder 

Der er to kandidater, Anette Kolding og Inger Jensen. Kirsten og Jane tager et møde med begge. 

 

3. Bokse på travbanen 

Louise har fået tilbud på 600,- inkl. moms, som kun dækker leje af boks. Det er en flydende ordning, så vi 

kun hæfter for det, vi rent faktisk har brug for. Vi skal til gengæld være fleksible i forbindelse med løbsdage, 

hvor de har brug for boksene, og mht. foldtidspunkter. 

 

4. Mobbepolitik 

Rideklubbens mobbepolitik skal lægges på nettet. 

Vi venter med at åbne for, at børnene kan sove på stedet igen, og tager det op efter de tre 

jubilæumsstævner. Men bestyrelsen har lagt mærke til, at der er sket forbedringer på området, og det 

glæder os meget. 

 

5. Grimer 

Der indkøbes et mindre antal nødgrimer, så personalet kan lægge grime på heste, der mangler, således at 

ingen heste skal stå inde pga. manglende grime. Er der tilbagevendende problemer med en hest, der 

mangler grime, må man tage det op med ejeren. 

6. Forsikringssager 

Jane aftaler pris med teltejer 

 

7. Prioritering 



Vi skal have fundet ud af, hvad trykket er på vores vandforsyning. En løsning på vanding af banen kan være 

en beholder med pumpe og sprinklere, men Morten får en tegning og går videre med dette. 

Fiberbanen bliver tjekket mht. det våde område, når det har regnet, og evt. udbedret til foråret. 

 

8. Arbejdsdag 

Arbejdsdag bliver den 25. oktober 

- Baner skal ryddes 

- Græsstykke ved springbanen 

- Ny trappe til rytterstuen 

- Springmateriel 

- Dekorationer 

Kirsten undersøger mulighed for partytelt til sponsorarrangement. 

Lene undersøger mulighed for Halloweenpynt til stævne. 

Jane sørger for indkøb af græskar. 

 

9. Jubilæumsstævne 

Der skal styr på strøm til stævnet, Louise tager fat i Aakjær El 

Placering af master? 

Jane skriver en liste over sponsorer 

 

10. Dommerhuse 

Ole indhenter tilbud på robuste huse, der kan transporteres med lys og el 

 

11. Hesten i Fokus 

Bestyrelsen har besluttet, at Skive Rideklub ikke fremover er en del af Hesten i Fokus. Fremover vil vi satse 

mere på klubstævner og evt. opvisning, clinics osv. i forbindelse med stævner. 

 



12. Ridefysioterapi 

Vi har fået godkendt dispensation for Sanne 

Toiletter skal enten dispenseres eller gøres noget ved pga. størrelse af handicaptoilet 

Rideinstruktør udfylder timesedler for den afdeling. 

Sanne har anbefalet en sansebane. Vi vil gerne have flere detaljer om, hvad sådan en indebærer, og hvor 

den kunne placeres. 

 

13. Byggesag 

Der er konstateret revner i nogle af betonelementerne og enkelte andre defekter. Der bliver en sag på de 

revner, og Jane går til Ginnerup efter at have talt med Ole. 

 

Eventuelt 

Elevheste – Louise kigger på nye elevheste, vi håber at finde penge til at købe to. 

Der er ønske om et køleskab til pensionærer og til handicap. 

Skilteregninger skal ud nu. 

 

Jane Neess 

Kirsten Korsholm 

Lene Hindkær Vernegaard 

Rikke Pallesen 

Anne Mette Holm Halvorsen 

Morten Bundgaard Larsen 

 


