
Bestyrelsesmøde – 9.8.2016 

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

Afbud:Jane 

 

Fremsendt dagsorden: 

1.       Generel orientering v. formand 
·         Ny direktør Skive Trav 

2.       Gennemgang af aktionsliste 
3.       Status økonomi v. kasserer 
4.       Gennemgang af pris kontra ydelser 
5.       Retningslinjer for hingste på SKRK 
6.       Hesten i fokus og DM 
7.       Evt. 
8.       Næste møde 

 

1.       Generel orientering v. formand 

Travbanen har fået ny direktør og i den forbindelse er projekt omkring asfaltering af vej 

tilfaldet bestyrelsen i Skive Trav. Vi afventer at høre nærmere. Desuagtet ser vi frem til 

et fortsat godt samarbejde med den nye direktør. 

2.       Gennemgang af aktionsliste 

Aktionslisten blev gennemgået og opdateret 

3.       Status økonomi v. kasserer 

På trods af bidrag fra venneforeningen, forsikringspenge og overskud fra rytterlejr samt 

stævne måtte der ansøges om overtræk på kassekreditten forud for sommerferien for 

at kunne udbetale løn. Ekstraordinære investeringer i forbindelse med stævne (traktor, 

dressurhegn mm.) og større uforudsete regninger (travbane, udstyrsudgifter mm.) 

udgør en andel af forbruget men stigende lønudgifter udgør også en stor andel af det 

ekstra forbrug. Det påpeges at ekstra vikar timer pga. sygdom er en medvirkende 

årsag til den nuværende økonomiske situation men at et egentligt halvårsregnskab 

ville kunne give et bedre praj om hvor de ikke budgetterede ekstra omkostninger skal 

findes. Vi ser nærmere på økonomien igen på næste møde. 

4.       Gennemgang af pris kontra ydelser 

Med afsæt i kasserens status på den økonomiske situation gennemgås den aktuelle 

prisliste for SKRK forskellige ydelser. Et hurtigt kig på andre jyske rideklubber af 

samme størrelse som SKRK vil hurtigt vise at SKRK ligger blandt de absolut billigste. 

Det er for bestyrelsen vigtigt at SKRK fortsat skal kunne levere samme ydelser til gode 

priser således at alle har mulighed for at dyrke ridesporten. Der udarbejdes et udkast 

til revideret og forenklet prisoversigt. (bilag 1) Det besluttedes at hustandskort og 



prisændring for dagskort effektueres snarrest muligt men at resten af udkastet sendes 

rundt til gennemlæsning og besluttes evt. pr. mail. 

5.       Retningslinjer for hingste på SKRK 

Det er bestyrelsens holdning at alle hingste som udgangspunkt er velkomne på SKRK 

såfremt de ikke udgør en sikkerhedsrisiko for andre pensionærer eller elevryttere. Den 

daglige leder foretager en vurdering fra gang til gang og træffer de nødvendige 

praktiske foranstaltninger for at tilgodese alles behov. 

6.      Hesten i fokus og DM 

SKRK har en rytter der udtaget til DM som falder samme dag som hesten i fokus. 

Bestyrelsen prioriterer at sende Louise afsted med rytteren til DM såfremt at Louise får 

overdraget egne opgaver til sine elever. 

7.       Evt. 

Jesper tager fat i håndværker til port i staklade med henblik på at få den fikset samt køber 

nye kæder til ekstern opsadlingssted. 

Louise laver et opslag om generel oprydning i stalden samt ændrer i personalets rutiner 

således at der kommer til at se mere ordentligt ud. 

 

8.       Næste møde 

Mandag den 12. september kl 1830 

 

 

Skive. Den 10. august – Referent Asger S. Poulsen 


