
Referat af bestyrelsesmøde den 12.09.2016 Skive Rideklub 

Afbud fra : Flemming, Rikke og Morten  

Dagsorden: 

1. Orientering ved formanden ( møde med HOSK, ponymor opslag, Regionsstævnet , økonomi og 

prisliste  

2. Gennemgang af vedtægter 

3. Gennemgang af aktionsliste 

4. Gennemgang af bestyrelsens ansvarsområder 

5. Status elevskole  

6. Personfølsom sag ( referat i særskilt notat ) 

7. Næste møde og medlemsmøde  

8. evt.  

Orientering ved formanden 

Holstebro Rideklub har været igennem en stor omvæltning i klubben med nye ansatte og ny bestyrelse osv. 

De har forespurgt om de måtte komme på besøg en aften og sparre lidt med Skive Rideklub. Lene, Asger, 

Rikke og Louise deltager. Mere info følger.  

Opslag vedr ponymor – sættes i gang hurtigst muligt. Lene checker på DRF og træneruddannelse, om der er 

muligheder for at finde en ponymor der. Det begynder at haste lidt med at finde en.  

Regionsstævnet – forløb helt fantastisk med mange starter og meget glade og tilfredse ryttere. Vi endte på 

ca 230 starter, hvilket er meget tilfredsstillende. Mht. fremtidige arrangementer blev følgende vedtaget:  

 

SKRK – Åbent Hus  30. oktober 

Juleklubstævne 16.-17. december  

Julefrokost  17. december kl. 18.00 ( tovholder Jane Neess)  

Økonomi og prisliste – vi afventer møde mellem Kirsten og Flemming med henblik på en gennemgang af 

vor økonomi. Hvor står vi rent økonomisk. Louise har et regnskabsprogram, som der arbejdes videre med.  

Gennemgang af vedtægter 

Bestyrelsen gennemgik klubbens vedtægter. Bør fremtidigt foregå på 1. bestyrelsesmøde  efter en 

konstituering. Spørgsmål ved passiv medlemskab og deltagelse i stævne rettes til DRF gennem Jane Neess 

Gennemgang af aktionsliste 

Listen blev gennemgået og Asger laver opdatering.  

Status elevskole v. Louise og Jane  - kommer som punkt på næste dagsorden  

Personfølsom sag  - refereres i særskilt notat 

Næste møde og medlemsmøde – Asger kommer med forslag og indkalder  

 



Evt.  

Ommøblering i Stakladerne. Af forsikringsmæssige årsager må der ikke parkeres maskiner i stakladen ved 

den nye stald. Jesper er kommet med flere forslag, som han vil forelægge Benny.  

Hesten i Fokus 2017 – der skal findes ny tovholder, idet Jane Neess ikke ønsker at fortsætte på den post.  

 

Referent  

Jane Neess  

 

 

 

 

 


