
Referat af bestyrelsesmøde den 08.11.2016 Skive Rideklub 

Afbud: Rikke Pallesen 

Ekstra deltagere: Louise Christensen og Caroline Hansen 

Dagsorden:  

Dagsorden: 

1. Orientering ved formanden 
a. Status handicap afdeling 
b. Gennemgang af aktiviteter for resten af 2016 
c. Dato for medlemsmøde 

2. Gennemgang af aktionsliste 
3. Status økonomi v. kasserer 

a. Behov for prisstigninger eller ej? 
4. Administration fremadrettet for SKRK 
5. Frostsikring af stald 
6. Evt. 
7. Næste møde 

 

Punkt 1.a 

Vores rideinstruktør Sanne er tilbage fra sygdom og skal raskmeldes fra 9.11. så alt er tilbage ved det gamle 

igen.  

Der har tidligere været nævnt, at vi kunne få lidt refusion på lønnen til rideinstruktør  fra kommunen. 

Flemming Marker checker. Papirerne ligger i Sekretariatet, men mener at det var kr. 25 ud af hendes løn vi 

kunne søger refusion på.  

Fået ekstra regning fra Julie Malmros, som Asger får afklaring på.  

 

Punkt 1.b 

2 distriktsstævner den 19/20 november og den 26/27 november 

1 Juleklubstævne den 16/17 december  

Julefrokost for alle klubbens medlemmer den 17. december kl. 18.30  

Punkt 1 c. 

Medlemsmøde tirsdag den 29. november kl. 19-20 i Kantinen 

Punkt 2  Asger Poulsen opdaterer og sender rundt  

Punkt 3 

Regnskab år-til-dato blev gennemgået. Der er et mindre underskud på bundlinjen. Driften i rideklubben 

ligger nogenlunde stabil og fornuftig. Der har været nedgang i antallet af holdtimer i elevskolen ( mange 

skift på underviserposterne har været en af årsagerne ) Heldigvis er der nu ansat en leder af elevskolen / 

ponymor, Sanne Kolind. Vi håber ,at den negative  trend stopper. Løndudgifterne  er steget en del, da vi har 

ansat en adminisrativ medarbejder, vores staldmand er kommet på fuld tid, og vi har ansat 1 person til 

rengøring. Bestyrelsen overvejer og regner på, om en mindre prisstigning bliver nødvendig.  

 



Punkt 4  

Der har været telefonmøde/gennemgang med Klubmodulet, som alternativ til Winkas regnskabsprogram, 

som blev iværksat juli/august 2016. Lene, Asger og Louise vurderer at mange af de administrative opgaver 

vil forsvinde med det nye system, så det blev besluttet at gå over til Klubmodulet pr. 1. januar 2017. Jane 

Neess overleverer de konti hun bruger i dag til opkrævninger, men ønsker ikke at starte op med et nyt 

regnskabsprogram igen. Tovholder på projektet : Asger Poulsen. 

Punkt 5  

Frostsikring af den nye stald har topprioritet, og bestyrelsen overvejer flere muligheder. Jesper Bligaard og 

Morten Sigh er tovholdere på projektet. Der har været indhentet priser på flere mulige løsninger og 

bestyrelsen har givet grønt  lys til Jesper og Morten om at komme i gang med det samme, idet frosten 

allerede er sat ind i år.  

 

Punkt 6 

Bestyrelsen skal informere Venneforeningen om eventuelle møder og arrangementer. 

Referat fra bestyrelsemøde sendes også til Venneforeningen fremover  

Åbent Hus arrangementer – ikke så godt besøgt her 1. gang, men vi vil fortsætte og gøre det til en tradition. 

Super godt arrangement. Flere Åbent hus rabatter blev diskuteret som appetitvækkere til næste gang.  

Oprydning i stalden – personalet bør være bedre til at rydde op efter sig selv, ellers kan vi ikke forvente at 

vore pensionærer og elevryttere skal gøre det. Louise tog det ad notam og tager en snak med personalet 

ved næste møde.  

Ridehusbund – trænger voldtsomt til hjælp, men lige nu er der ikke penge til at skifte eller reparere. Vi 

afventer frostsikringen, og tager beslutning på næste møde.  

 

Næste møde tirsdag den 13.12.2016 kl. 18.00 

 

Referent  

Jane Neess 

Skive, den 10-11.2016  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


