
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 6. august 2020.  
 
Til stede er Kristoffer, Dorte, Kristina, Anne, Lene & Lone. Martin er inviteret med som gæst. 
 
Ad 1. Referat af sidste bestyrelsesmøde blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 2. Der tales om forskellige valg af bunde og fordel og ulemper heraf. Vi har fået et tilbud på 
kr. 476.000,- på ebbe/flod. Kristoffer og Pernille jagter flere forslag og tilbud, samt evt. 
besparelse, da fundamentet for bunden skulle være med i vores byggeentreprise. Der er 
enighed om at fiberbane er at foretrække. Der undersøges hvor meget vedligeholdelse, 
vanding mm de forskellige bunde kræver og hvad der bedst kan betale sig på sigt. En 
fiberbane vil kræve noget mere vanding og henset til det forsøger Kristoffer at finde pris på 
regnvandsopsamler med pumpe. (i gennemsnit bruger vi kr. 30.000,- i vand fra Travbanen om 
året inkl. moms). Kristoffer forsøger at få forhandlet en rigtig harve med. 
 
Kristoffer anmodes om at lave et offentlig skriv til medlemmerne omkring byggeriet og evt. en 
”stille” tidshorisont, da flere spørger interesseret til forløbet. 
 
Ad 3. Der bliver bestemt ensartet belysning i den store ridehal. Kristoffer spørger om pris på 
samme belysning til den lille ridehal samt evt. besparelse ved forbrug på sigt. 
 
Ad 4. Banestørrelser skal være 20x60 indenfor barrieren i den ”nye” afdeling.  
 
Ad 5. Der skitseres hvor tre mobile dommertårne ønskes placeret i forbindelse med 
stævneafholdelse. 
 
Ad 6. Vi taler om adgangsforhold og evt. flytning af porte, således man kan komme til/fra alle 
hallerne henset til brandsikkerheden. 
 
Ad 7. Vi er enige om ikke at købe digitale ure pt., men bibeholde det vi har, dog med en ekstra 
til den nye hal, så man i alle haller kan følge med tiden. 
 
Ad 8. Pernille Hougaard og Brian Boserup har en aftale med Steen B. Nielsen, Skive Trav på 
tirsdag omkring de lamper, som Travbanen har liggende og ikke bruger mere. Vi afventer 
nærmere fra dem. Vi ønsker os meget lys på fiberbanen, dog skal der tages forbehold for 
omfang antal, størrelse, placering, strøm mm.  
 
Ad 9. Martin vil gerne have alle jord foldene ordnet, således de bliver afrettet og der tilføres 
evt. muslingeskaller og sand, således de bliver brugbare og man har lyst til at sætte sin hest 
derud. Kristoffer/Martin taler med Frank om en evt. etablering af grøft, dræn eller andet for at 
få vandet ledt væk. Martin hører en af hans kontakter om hvad et træk muslingeskaller til jord 
foldene koster. Vi taler også om hvor skel går, og om en nedskæring af buske/træer kunne 
give os lidt flere brugbare kvadratmeter. Martin er frisk på at gå i gang med at fjerne hegn 
med det samme, da vi pt. ikke bruger jord foldene. 
 



Ad 10. Brian har set en brugt industrivaskemaskine til salg. Vi taler om fordele ulemper ved at 
købe kontra lease, da reparationer må påregnes. Dorte hører Mustang heste om hvad 
erfaringer de har, og Martin har også en kontakt, som han kontakter herom. 
 
Ad 11. Kristina arbejder rigtig meget for tiden og står til snarlig udsendelse med hendes job, 
hvorfor vi mangler hjælp i stævneudvalget. Randi Fyhn og Pernille Hougaard vil gerne give en 
hånd med i stævneudvalget. Kristina siger, at som tilmelding ser ud pt. til vores 
dressurstævne er tilmeldingerne meget små. Hun siger, vi skal op på ca. 180 starter før det 
går i nul. Kristoffer siger specielt til dressurstævne købes en del i køkkenet, hvorfor vi måske 
kan nøjes med 150 starter.  Kristina taler med Inger, TD’eren og hun foreslår, at Viborg 
overtager vores stævne. Der tales om start og regler. Vi afventer efter til sidste tilmelding 
11./8 og træffer endelig beslutning der. 
 
Primo december er der distriktsrådsmøde hvor der er fælles koordinering. Her skal vi have en 
plan klar for hele næste års ønsker om stævneafholdelse. Vi taler om, at kopiere sidste års 
datoer. Kristina kan ikke deltage i dette møde, hvorfor en anden skal sendes afsted.   
 
Vi taler om at Kristina skal ”prikke” til Ida for at høre, om hun kan lokke nogen til at hjælpe i 
stævneudvalget. 
 
Ad 12. Lene ringer op til Rikke Andersen mht. 100 gaver á kr. 200,-. Der findes en mulighed 
for at søge nogle flere momspenge hjem i en form af en pulje. Det gøres op årligt inden 31/12, 
og det kan være alle som giver gaver både private, butikker mm. Rikke undersøger hvordan 
reglerne helt konkret fungerer. 
 
Ad 13. Promovering af de sociale medier synes Rikke Andersen vi skal blive meget bedre til. 
Hun følger andre rideklubber, og synes vi skal blive bedre til at ligge billeder op og tagge 
hinanden. Lene, Martin, beridereleverne sættes lidt på opgaven, samtidig med at der findes ud 
af, hvem der har adgangskoden til vores nuværende instagram konto. 
 
Ad 14. Lene tager fat i Asger for nulstilling af mail, således tidligere ansatte ikke har adgang 
vores mailboks. 
 
Ad 15. Dette punkt nåede vi ikke, så den overføres til næste gang. 
 
Ad 16. Martin ønsker ikke en privat mail på nuværende tidspunkt. 
 
Ad 17. Ida har fået lov at låne en fin lærerhest som ligger på MB niveau i spring. Hun har 
spurgt om en 5. boks er muligt. Vi bestemmer at 5. boks koster kr. 1.000,- pr. måned. Dette er 
en undtagelse, da vi i enighed helst ser at hver beriderelev kun har 4 bokse hver, men henset 
til, at vi også har et ansvar for, at hun får hendes starter i hus og er bedre stillet til eksamen, 
får hun muligheden for en 5. boks. Der skal løbende følges op på haltheden på både Segal og 
Sahara, og kommer der fuld belægning på stalden flyttes Idas 5. hest ud i laden alternativt på 
Travbanen. 
 
Ad 18. Dette punkt nåede vi ikke. Det overføres til næste gang. 
Ad 19. Do. 



 
 
Ad 20. Næste bestyrelsesmøde aftales til tirsdag, 25. august 2020 
 
Tak for godt møde. 


