
Bestyrelsesmøde  
15. september 2015 
 
 

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

Larsen, Lene Hindkær Vernegaard og Louise Christensen 

 

1. Referat underskrevet for 9. juni. 

 

2. Ekstra bokse til ridningsheste 

På grund af den store søgning fra pensionærer er der blevet for lidt plads i stalden til ridningsheste pt. 

Louise undersøger med travbanen mht. leje af bokse og fold, målet er en fleksibel løsning, så vi ikke er 

bundet til bokse, vi ikke bruger. 

 

3. Forsikringssag angående brændte huller i telte under rytterlejren 

Orientering fra Jane, og hun går videre med det. Rideklubben dækker rimelige udgifter til reparation eller 

nyt telt. 

 

4. Prioritering mht. den nye bane 

Lys har høj prioritet, så banen kan aflaste hallerne i den mørke periode. Vandingsanlæg er nødvendigt, da 

det ikke kan lade sig gøre at holde banen ved manuel vanding. Små dommerhuse er også nødvendige til 

stævner, da vi ikke kan køre en bil ud på den til dommerne. En løsning, der kan flyttes indendørs ved hjælp 

af ’Hugo’, vil være at foretrække. 

Ole Korsholm undersøger mht. lys på banen og dommerhuse. 

Morten undersøger mht. vandingsanlæg 

 

5. Arbejdsdag 

Rikke kontakter Idavang mht. træfældning langs skel til granitten. Hvis det ikke giver en løsning, prøver vi 

med opslag på Facebook. Vi skal fjerne træerne, så de ikke ødelægger bygningen hos naboen. 

En arbejdsdag før jubilæumsstævnerne aftales ved næste bestyrelsesmøde. 

 



6. Jubilæumsstævne 

Lene og Jane udgør sponsorudvalget, og Anne Mette hjælper med presse. Louise kontakter Ridehesten. 

Der arbejdes på et arrangement ved det midterste stævne for sponsorer, naboer, VIPs fra Skive Kommune 

og andre. Muligvis opstilling af telt ud for rytterstuen. 

 

7. Enetimer/ekstraarbejde beriderelever 

I elevernes arbejdstid er der inkluderet 10 enetimer. Spørgsmålet om de selv skal have indtægten ved 

enetimer udover de 10, tages op når de kommer hjem fra skole.  

 

8. Eget hø 

Besparelsen på wrap, når pensionærer selv har hø med, er kun omkring 200,-/md. Det tager mindst 10 

minutter hver dag at bringe rundt, og derfor er det besluttet at pålægge udbringningen ekstra 100,-/md 

oven i besparelsen på wrap til dækning af timeløn. Reduktion for eget hø er derfor ikke relevant.  

 

9. Overnatning i rytterstuen 

Henvendelse fra 4 juniormedlemmer vedr. overnatning. Overnatning er suspenderet  pga. mobning.  

Foreløbig er suspensionen opretholdt september ud og vil derefter blive taget op på næste 

bestyrelsesmøde. Bestyrelsen og personalet tager skarpt afstand fra mobning, og det vil ikke blive tolereret 

i rideklubben.  

 

10. Evt.  

Tonen på Facebook – vi skal være mere opmærksomme på tonen derinde. Det skrevne ord kan virke 

hårdere og misforstås nemmere. 

Lene og Kirsten går videre med et projekt, hvor køkkenet holdes åbent på hverdage for at få forældrene i 

tale med henblik på større engagement i rideklubben. 

Der skal laves et jobopslag for at finde en afløser for Kirsten, der går af som kasserer til januar. Evt. 

fleksjobber? 

Personalet har fået egne træktove, men vi venter med at melde den nye ordning vedrørende træktove ud, 

til pigerne er tilbage fra skole. 

Hestene får af sikkerhedsmæssige årsager taget grime af fremover, når de bliver sat i boks af personalet. 

 



Næste møde tirsdag den 6.oktober kl. 19.00 i Rytterstuen  

 

Jane Neess 

Kirsten Korsholm 

Lene Hindkær Vernegaard 

Rikke Pallesen 

Anne Mette Holm Halvorsen 

Morten Bundgaard Larsen 


