
Bestyrelsesmøde – 14.6.2016 

Tilstede: Morten, Asger, Rikke, Lene, Jesper, Louise  

Afbud:Jane, Flemming 

 

Fremsendt dagsorden: 

1.       Generel orientering v. formand 
·         Handicapafdeling 
·         Skive Ny Ridecenter 
·         Tur til Ridecenter med LOA&SIS (Lene) 
·         Asfaltering af vej 

2.       Gennemgang af aktionsliste 
3.       Status økonomi v. formand 
4.       Plan for sommerferien (Louise) 
5.       ’’Pony-mor’’ 
6.       Evt. 
7.       Næste møde 

 

1.       Generel orientering v. formand 

 Handicapafdeling 

Der blev givet en kort status fra handicapafdelingen ved Rikke Pallesen hvor bl.a. 

Status med lift blev givet. Jesper sørger for at lave en ordning således at lift er bedre 

beskyttet fra støv. 

 Skive Ny Ridecenter 

Argumenter for en revurdering af SKRK placering på SIS prioriteringsliste fra SIS 

formandsmøde omhandlende anlægsprioriteringer er blevet sendt til SIS og det lader 

til at SIS arbejder videre med kommunen om at SKRK kan komme på budgettet for 

kultur & fritidsudvalg. 

 Tur til Ridecenter med LOA&SIS (Lene) 

Lene gav status for besøg ved Løgstrup Ridecenter. Det vurderes at LOA stadig er 

meget positivt for projektet. Dorthe Sigh arbejder videre med projektmappe ifht. De 

input som LOA repræsentant har bidraget med. 

 Asfaltering af vej 

Kommunen har bevilliget knap 100.000kr til asfaltering af vej. Ved indhentning af to 

tilbud fra to forskellige entreprenører kan asfaltering gå igang allerede efter 

sommerferien. 

2.       Gennemgang af aktionsliste 

Aktionslisten blev gennemgået og opdateret 



3.       Status økonomi v. formand 

På trods af bidrag fra venneforeningen mv. Så skal vi stadig være påpasselige med 

økonomien. Ellers intet nyt. 

4.       Plan for sommerferien (Louise) 

Louise fremlagde en plan for sommerferien. Louise vurderer at med de vedligeholdelses 

opgaver som foreligger personalet i sommerferien vil der ikke være tid til at drive 

korttids foldordning. En enig bestyrelse vurderede at klubbens medlemmer forventer 

samme service ifht. Fold som resten af året. Det besluttedes derfor at forsøge at hyre 

en ekstra hjælp til foldindlukning for sommerferien. 

5.       ’’Pony-mor’’ 

Der har været en ansøger til stillingen og vedkommende indkaldes til jobsamtale snarest 

muligt. 

6.       Evt. 

Der er ikke strøm på de nederste hegn. Det kigges der på ved lejlighed. 

 

 

7.       Næste møde 

9 august kl 1830 

 

 

Skive. Den 5. juli – Referent Asger S. Poulsen 


