
Bestyrelsesmøde 
Tirsdag den 7. april kl. 19.00 
  
 
Til stede: Jane Neess, Asger Schmidt Poulsen, Kirsten Korsholm, Anne Mette Holm Halvorsen, Morten 

Bundgaard Larsen og Lene Hindkær Vernegaard og Louise Christensen  

 
  

1. Referat fra generalforsamling og konstituerende møde, samt overdragelse af ref. mappe til ny referent 

 

Referat fra generalforsamling rundsendes pr. mail. Referat fra konstituerende møde underskrevet, og 
referentmappe overdraget. 

 

2. Fundraising Landbo Limfjord v/ Dorte Sigh og Jane Neess 

 

Orientering om tilbud på fundraising ved Thorkild Sodborg Jørgensen, Landbo Limfjord. Det blev vedtaget 
at gå videre med dette, hvis prisen kan komme ned på ca. 25.000,-, idet en stor del af projektbeskrivelsen 
allerede er lavet af DS. 

 

Byggeudvalget tager sig fortsat selv af kontakt til Sparvestfonden, Skive Kommune samt Lokal- og 
Anlægsfonden. Dette skal TSJ ikke involveres i. 

 

Der er sendt ansøgning af sted til kommunen vedrørende udendørs dressurbaner og opvarmningsbane til 
springbanen. Derudover ansøges også hos Spar Nord Fonden.  

 

3. Næstformandens orlov 

 

Asger bevilges orlov fra bestyrelsen fra 25. april til 17. oktober 2015 grundet færdiggørelse af uddannelse i 
USA  1. suppleant Karina Toftgaard indkaldes i denne periode. Asgers opgaver uddelegeres som følger: 

 

Løn forsøges overdraget til Pia Lysdahl (se også Diverse). 



Hjemmesiden tager Lene sig af. 

 

Der er nedsat et nyt stævneudvalg. Klubstævnet sidst i april bliver et træningsstævne for udvalget, og de vil 
varetage de forskellige opgaver med mulighed for at få hjælp fra Asger. Louise Christensen er tovholder på 
klubstævnet. 

 

4. Rytterlejr 2015 

 

Ingen har meldt sig som tovholdere på rytterlejren, og det er ved at være sidste udkald. Der vil blive taget 
direkte kontakt til mulige interesserede. 

 

5. Nyt fra handicap 

Vi skal have en rideinstruktøruddannet tilknyttet for at have ridefysioterapi. Vores nuværende 
rideinstruktør Julie Malmros fortsætter max året ud. Der er igangsat foranstaltninger til at få en ny 
uddannet fra SKRK’s egne rækker. 

 

Der er pt. to fulde dage med ridefysioterapi, og det vil blive udvidet med en dag mere efter sommerferien. 
Dette kræver dog, at der kommer flere heste ind, som er egnet til opgaven. Der er udskiftning i elevhestene 
pt., og her vil man også ved anskaffelse af nye se på deres egnethed til ridefysioterapi og elevskole på 
samme tid.  

 

Skal vi have flere elevheste, vil vi muligvis få brug for leje af stald og folde på travbanen. Der er taget 
kontakt. Forskellige muligheder blev drøftet, men ingen beslutninger truffet desangående. Der er enighed 
om, at fordelingen af pensionærer, ridningsheste og elevheste er god og ikke skal ændres, samt at det ikke 
er hensigtsmæssigt, at personalets heste står et andet sted, så de ikke har deres gang i stalden. Heste 
opstaldet på travbanen vil betyde ekstra arbejde for rideklubbens personale 

 

6. Nyt fra stævneudvalg v. Asger 

 

Asger har lavet et kursus og en ’drejebog’ til stævner, således at det er lettere at gå til for dem, der 
overtager, mens han er væk. Myl og Louise bliver tovholdere på dette. Klubstævnet er et træningsstævne 
for det nye udvalg. 



 

Der blev stillet forslag om at få lavet nogle jobbeskrivelser til nye, der ikke umiddelbart ved, hvad fx 
’speaker’ dækker over. Formålet er at få flere til at melde sig. Asger forsøger at genoplive JN’s gl. udkast  

 

7. Nyt fra personalefronten v. Louise 

 

Louise orienterede om personalesituationen og kunne konstatere, at vi alt i alt har et godt hold, der 
fungerer fint sammen. 

Det blev præciseret, at det ikke kan accepteres at medbringe sin hund i snor, mens man underviser, rider 
på tur med hold og lignende. Desuden er der et problem med hundeefterladenskaber i rytterstuen, og det 
skal ophøre omgående. 

 

Myl og Rebecca skal på skole i 5-6 uger til september, og her regner Louise med selv at dele deres arbejde 
med en ekstra person, samt afløser i undervisningen i elevskolen  

 

Vores hidtidige rengøringsteam har opsagt aftalen, og der arbejdes derfor nu på at finde en ny til at 
varetage rengøringen af baggang, toiletter og rytterstue. 

 

8. Udendørsområderne – flytning af sekretariat, opfyldning af jord, planering , fjernelse af gl. elevfold 

 

Det blev aftalt at vende tilbage til emnet, når vi har en afgørelse mht. ridebanerne. 

 

Der indkaldes til arbejdsweekend 9/5 med henblik på at forskønne området ude foran lille ridehal, hvor de 
gamle stalde lå, så det kan tage sig pænere ud, mens vi venter på de nye baner. Fjernelse af gl. elevfold etc.  

 

Der oprettes en to-do-liste i stalden, hvor man kan skrive praktiske opgaver såsom foldreparationer på, så 
Louise får besked om det. 

 

 



9. Diverse 

Kirsten ønsker ikke at fortsætte med at varetage regnskabet fra næste år, og det blev derfor besluttet at 
undersøge muligheden for at lønne en til at tage sig af dette samt andre områder såsom løn. Eventuelt med 
en fast kontortid i sekretariatet. Vi er efterhånden ved at være så stor en virksomhed, at dette ikke 
længene kan / bør varetages som frivillig/ulønnet hjælp. Dertil er opgaverne blevet for tidskrævende.  

 

- Karina Toftgaard havde et møde med parterne i påsken. 

- Indkøb af børnevenlige koste og fejebakker til rytterstuen vedtaget. LC sørger for dette  

- Ny Vigtige Datoer til Asger. Jn opdaterer.  

- Lene vil skrive et nyhedsbrev til publicering på hjemmesiden. 

- Anne Mette vil udarbejde oversigter med praktiske informationer til pensionærer, elevryttere og andre. 
Disse skal ophænges i stalden. 

 

Køkkenet skal være åbent i hverdagene i en fjorten dages periode med det formål at få flere i tale blandt 
forældre og andre, der kommer på stedet. 

 

Tidsplan for hallerne og vagtoversigt skal holdes ajourført på hjemmesiden. 

----------------- 

 

Næste bestyrelsesmøde den 5. maj kl. 19 i rytterstuen. Hvis der kommer afgørelse i forbindelse med 
banerne inden da, vil der blive indkaldt til et kort møde. 

Jane Neess 

Kirsten Korsholm 

Lene Hindkær Vernegaard 

Asger Schmidt Poulsen 

Anne Mette Holm Halvorsen 

Morten Bundgaard Larsen  

 

 

 

 

 


