
Referat af bestyrelsesmøde den 26.6.2017 Skive Rideklub  
Afbud fra: Rikke og Morten 
 

Dagsorden: 

1. Møde med ridefysioterapien med Sanne og Gitte 
2. Generel orientering v. formand  

a. Ny fundraiser -> Beslutning om forhandlingsgrundlag 
b. Opgørelse sommerstævne aktiviteter (oprydning?) 

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

a. Status DLR omlægning 
b. Status bogholderi (Asger) 

5. Status rytterlejr & sommerfest 
6. Gennemgang garanti for byggeri 
7. Næste møde 
8. Evt. 

 
1. Møde med ridefysioterapien med Sanne O og Gitte og elevskolen med Sanne K 

• Det blev besluttet at udvide ridefysioterapi om onsdag med således at det går fra 0830 til 
1415. Der lægge i beslutningen vægt på betragtning omkring hestevelfærd og at der 
tilstræbes at det ikke er de samme heste der går igen og igen. 

• Derudover orienteres bestyrelsen om at der er patienter nok til en ekstra hel dag. 
Bestyrelsen vurderer ikke at det bliver aktuelt i nær til mellemlangt sigt pga. 
hestekapacitet. 

• Ridefysioterapien og elevskolen er bekymret for om elevhestene kommer nok på fold. 
Bestyrelsen orienterer at det er hensigten igennem en ny foldplan at tilgodese mere tid og 
plads til elevhestene på fold. 

• Sanne K efterspørger større økonomisk råderum til at fokusere på eksempelvis 
vedligeholdende fysioterapi / tandlæge mv. til elevhestene. Det er bestyrelsens helt klar 
holdning at hestevelfærd er i centrum og Asger og Louise vil derfor se på om nuværende 
retningslinjer kan/skal justeres. 

2. Generel orientering v. formand  
a. Ny fundraiser -> Beslutning om forhandlingsgrundlag 

• Det blev besluttet at Asger, Lene, Flemming og Jesper er bemyndiget til at forhandle  aftale 
på plads med potentiel fundraiser. (aftalen blev indgået dagen efter med udfaldet at 
fundraiser påtager sig arbejdet imod 10% af alt hvad der kan inddrives og at han ikke skal 
have noget startgebyr) 

b. Opgørelse sommerstævne aktiviteter (oprydning?) 

• Der er tjent godt på distance stævne og sommerdistriktsstævne (inkl. Klubklasser) men det 
vurderes at resurserne ikke er til et så stort sommerstævne. Hellere dele det i to 
distriktsstævner før og efter sommerferie med hhv. fokus på spring og dressur. God 
tilbagemelding på at have klubklasser til distriktstævne. Mere fokus på oprydning efter 
stævnet. Louise følger op. 

3. Gennemgang af aktionsliste 

• Aktionslisten gennemgået 
4. Status økonomi v. kasserer  

a. Status DLR omlægning 



• Lejekontrakten med kommunen skal forlænges før end at DLR vil gå videre med 
omlægninen. Flemming går videre med kommunen. 

b. Status bogholderi (Asger) 

• bestyrelsen har besluttet at afskedige bogholder Pia Lysdal pr. 30/9-2017. Begrundelsen for 

dette er to-delt men bunder alene i rideklubbens økonomiske situation: 

o Oprindeligt blev det besluttet at ansætte en bogholder til at varetage de tungere 
administrative poster som følge af en udvidelse igennem nybyggeri. For nuværende 
ser det ud til at etape 2 er gået lidt i stå og den forøgede omsætning som man 
kunne forvente af en udvidelse af eksisterende faciliteter lader derfor vente på sig. 

o Den ovenstående manglende fremtidige omsætning koblet med den aktuelle 
situation, at rideklubben generelt står overfor faldende medlemstal, resulterer i at 
rideklubben rent lønsumsmæssigt ikke kan bære en fast bogholder funktion. 

 
5. Status rytterlejr & sommerfest 

• Status og koordination ang. Sommerfest og rytterlejr 
6. Gennemgang garanti for byggeri 

• Ikke yderligere 
7. Næste møde 

• Slåes op via gruppen i facebook men forventeligt medio august 
8. Evt. 

 

 

Referent: Asger S. Poulsen 


