
Referat 9.5.2017 

Tilstede: Vibeke, Flemming, Lene, Asger og Louise 

Afbud: Rikke, Morten, Jesper 

1. Generel orientering 

a. Nyt fra byggeudvalg: Dorthe, Jane og Asger har været til møde med kultur og fritidsudvalg 

og fremlagt det reviderede etape 2 af Skive ny ride og fritidscenter. Projektet behandles 

først i udvalget og dernæst i byrådet hvor det besluttes om vores midler fastholdes. 

b. Nyt fra DRF repræsentantsskabsmøde: Ny kontingent struktur som Skive Rideklub stemte 

for. 

c. Møde den 22. Maj  Asger laver et oplæg. Udvalgsstruktur. Kompetencedeling. Årshjul. 

Mål og visioner. Forslag om at udvalg + ridefysioterapi aflægger beretning som punkt 1 til 

bestyrelsesmøder. Hvem gør hvad… snak. 

2. Gennemgang af aktionsliste 

3. Status økonomi 

a. Flemming har været i kontakt med kommunen omkring tilskud til modulvogne. Det 

arbejdes der videre med. 

b. Omlægning af lån. Flemming har talt med AL Bank og de har været i dialog med 

kreditafdeling og de taler for et 20årigt lån i stedet for 30årig. Vurderings folk er bestilt til at 

vurdere ejendommen. 

c. Status på bogholderi er at Rikke er i fuld gang med se på hvordan det ser ud med 

administrationen og hun vil give en melding. 

4. Generel orientering v. daglig leder 

a. Solgt to elevheste for hhv. 5000 og 12000  målet er at købe to nye. Louise sørger for at 

lave noget PR når der købes nogle nye. 

b. Grøn stald maskine ikke kapacitet nok  Vi bør få den købt ud af leasing aftalen således vi 

evt. kan skifte den ud. 

c. Dialog med HOSK om at lave stordriftsaftaler på forskellige ting (træpiller og foder e.lign.) 

Det går igennem Louise. 

5. Landsfinaler 

a. Et hold fra SKRK til landsfinaler og et hold ansøgt om wildcard. Koster 525 pr. rytter (4stk) + 

625kr for udstyrsboks.vil rideklubben gerne støtte med. Totalt 2825. (revideres hvis 

wildcard hold kommer med) 

6. Ny opstaldningskontrakt 

a. Lene kigger på om vi kan revidere opstaldningskontrakten  På aktionlisten. 

7. Status rytterlejr 

a. Kører på skinner 

b. Sommerfest  Asger bestiller gris og hører venneforeningen om de vil stå for borde + 

opdækning. 

8. Arbejdsdag 

a. Yderligere opgaver afledt fra arbejdsdag. Vibeke har lavet liste som gives til Benny igennem 

Louise. 

b. Flemming har haft kontakt med kommunen vedr. vedligeholdelse af udendørsarealer. 

Kommunen var ikke afvisende og vil vende tilbage med et svar. Jesper og Flemming 

koordinerer indsatsen. 



c. 2500kr+diesel til leje af gummiged. Lars og Morten aftaler nærmere ifht. At flytte jord 

rundt. 

d. Lade Klavs Brich give tilbud på nyt gulv til køkkenet i huset. 

9. Ny balkon ved rytterstue 

a. Tages med på næste møde. 

10. Næste møde 

a. 5 juni kl 1800 

11. Evt. 

a. Partskontrakt kigger Louise på 

b. Leje af facilitet priser som beslutning til næste møde 

 

Referent: Asger 

 


