
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 2. september 2019. 
 
Til stede er venneforeningen ved Ivan og Tina. Ved bestyrelsen er Asger, Lene, Dorte, Anette, 
Brian & Lone. Yderligere er inviteret Louise, Sanne, Stine og Caroline. 
 
Referat fra sidste møde den 28. maj 2019 er enstemmigt godkendt. 
 
Asger starter med et stort skulderklap til Venneforeningen. De gør et kæmpe arbejde og 
spreder en rigtig god positiv ånd alle omkring os. 
 
Asger foreslår, at Venneforeningens regnskab/overskud inddrages evt. årligt i SKRK, således 
SRKS’s regnskab ser mere rigtigt ud mht. evt. optagelse af nyt lån. 
Anette undersøger hvorledes vi momsfrit kan overføre pengene fra Venneforeningen til SKRK, 
og om det skal ske løbende eller faste overførsler. 
 
Tina gør opmærksom på, at ved stævner er det kun mad og drikke som gives til hjælpere. Her 
er ikke kage, slik og lignende med. Det står for egen regning. De forsøger at stramme op 
heromkring. 
 
Tina spørger til hvad vores holdning er til automaterne. De er pt. lejede, men der kan ikke fås, 
efter Bentax oplysninger, flere reservedele til automaterne. Hun spørger derfor om vores 
holdning til at der skal lejes nye automater, og det mener flertallet bestemt er en god idé. 
 
Ivan ønsker bedre vedligeholdelse af vores materiel. Især traktoren ønsker han bliver 
repareret. Louise har ikke hørt om problemet med kølergitter, men tager aktion herpå. 
Samtidig er hun i dialog med Børge Mogensen om den ødelagte vandvogn. Louise ønsker 
direkte kontakt til hende hver gang der er noget i stykker, således hun kan tage aktion herpå. 
 
Tina prøver at hive fat i Betina Pilgaard for gennemgang og opretholde både hygiejne og alt 
hvad der følger med. 
 
Venneforeningen takker for nu. 
 
Sanne fortæller om evt. omstrukturering af Rytterlejren næste år for at sætte mere fokus på 
både store og små. Hun arbejder herpå samt laver et lille regnestykke på hvorledes vi 
opretholder den gode økonomi heromkring. 
 
Ridefys har fyldte hold og en gennemgående succes. Elevskolen/ridefys mangler en elevpony. 
Musse er ved at være pensionsklar, og skal derfor skånes. Hun mangler en 1 eller en lille 2 
pony. 
 
Anette beretter om økonomien pr. 31/7-2019. Hun siger, der måske er lavet en korrektion i 
opsætningen på momsen, som er her giver en difference.  Der bliver gravet dybere heri. 
Samtidig efterspørger hun en udspecificering af hvad en boksleje indebærer.  Louise siger, at 
hun helst ikke ser tynde heste i stalden, og at hun derfor vil hun hellere give halm end mere 
foder, da dette er billigere for SKRK. Alt på baggrund af en øget udgift til wrap/halm, dog uden 
helt at kunne sammenligne tallene fra sidste år pga. ændret bogføring. 



 
Louise siger, der kommer 3 nye pensionærer pr. 1/10 men ellers ikke nogen venteliste, så vi 
kan godt gøre lidt reklame. 
 
Anette tager kontakt til Rikke og gerne revisor for at vi kan få overblikket på økonomien mht. 
optagelse af lån. Vi mangler seriøst overblik. Hun kommer tilbage med en dato eller nærmere 
info. 
 
Gennemgang af aktionslisten. Asger opdaterer listen. 
 
Certificeringen er i hus. 
 
Udendørsbelysning er kun til alm brug og ikke til stævne, da vi ikke kan lyse så meget op.  
 
Louise fortæller at hun har været i kontakt med manden som står for vores mødding.  Hun har 
fået et tilbud på sprøjtning af markerne. Hun har også talt med Landbo Limfjord, og de 
anbefaler, at man sprøjter om foråret. Det kan dog ikke fjerne alt, men en stor del af det. Steen 
fra Travbanen er med på idéen, men udfordringen bliver måske gården, hvor Leif holder til, 
men vi vil forsøge. Måske, hvis det bliver nødvendigt, vil der blive en lille ekstra opkrævning. 
Vi bestemmer, at kan vi få Leif med på idéen og også flere år i streg, da han er den som er mest 
plaget, så hopper vi med på idéen ellers gør vi ikke. Louise prøver i samråd med Steen at tage 
fat i Leif, og er der go herfra, så fremlægger vi på generalforsamlingen, at man pålægges et 
årligt gebyr for at bekæmpe især engbrandbægerne og andet skidt. 
 
Lene vil gerne der opretholdes en bedre vedligeholdelse af vejen ved møddingen. Louise taler 
med Travbanen om fælles kontinuerligt vedligeholdelse. 
 
Opsadlingsplads og evt. ændring heraf. Vi bibeholder og laver ingen ændringer. 
 
Propositioner har Louise styr på. Hun har talt med forældre til dem som har efterspurgt, så 
denne skulle være lukket. 
 
Dorte fortæller, at Skive Kommune og Skive Folkeblad er i gang med at lave en portal og en 
app som hedder Pindle, hvor alle ”Her sker” opslag skal ske. Hun ved og følger med i 
udviklingen heraf. 
 
Lene spørger til Bennys helbred. Louise siger, at han ved at være okay igen. Samtidig spørger 
hun om at få opdateret skemaet for arbejdsfordelingen medarbejderne imellem. 
 
Sanne har lavet en sponsorseddel, som hun har afleveret flere steder mht. opbygning af vores 
kommende skur til elevfoldene. Louise kommer med en deadline på hvornår vi skal have 
skuret færdig og dimension heraf snarest. 
 
Tak for behageligt møde. 
 
 
 


