
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 21. september 2020 
 
Til stede er Kristoffer, Brian, Anne, Dorte og Lone. Martin kommer lidt senere og Frank Godsk 
er inviteret til mødet. 
 
Ad 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 25/8-2020 er enstemmigt godkendt. 
 
Ad 2. Bund i ridehal 1 og 2. (Ny hal) Martin har lavet en rigtig god aftale med Neergaard, som 
kommer og laver en bund fra start til slut, således de alene står med ansvaret for det færdige 
resultat. 
 
Ad 3. Ifølge Frank Godsk er byggeriet i hal 1(konkurrencehallen) klar til bunde i uge 41. Her 
er også regnet med lys, dog måske noget foreløbigt lys og hal 2 (hallen ved hjerterummet)  
mener Frank, vi er henne i midt november, før vi er klar til bund, da der her er en del mere 
arbejde. Frank oplyser, at de ikke starter op på hal 3 (gammel ridehal), før de er helt færdige 
med hal 1 og 2. Det er aftalt, at Neergaard selv retter af og laver bundene fra start til slut. 
Frank leverer al stenmelet. 
 
For så vidt angår handicapafdelingen (Hal 3) mener Frank, vi er henne i december inden de 
går i gang med den. Han siger, de er helt færdige i hal 1 og 2 samt hjerterummet, inden de går i 
gang med den sidste hal, således vi ikke kommer i hal problemer. 
 
Der er lavet en ændring med porte. Et par ekstra er tilkøbt og nogle er blevet lidt større af 
hensyn til indkørsel med traktor/vandvognen. 
 
Ad 4. Overføres til næste møde 
 
Ad 5. Overføres til næste møde 
 
Ad 6. Martin fortæller, at der er god kommunikation mellem  beridereleverne og Martin, både 
fagligt og konstruktivt. De har hver især lige skulle finde sin plads, men han synes, det 
fungerer rigtig godt.  
 
Ad 7. Der er stemning for et mobilt vandingsanlæg, da der er flest som hører positive 
tilkendegivelser herom. Martin undersøger en pris herpå samt pris på ny harve, som er yderst 
mangelfuldt. 
 
Ad 8. Stillingtagen til julefrokost og Covid-19 regler. Dorte foreslår, vi afventer med det store 
brag med julefrokosten, men måske, hvis situationen tillader det, holder et meget simpelt 
arrangement. Vi håber på, at når hele byggeriet står færdigt, at kunne holde et stort gilde for 
alle medlemmer. 
  
Ad 9. Brian har været til SIS møde og fortæller at SIS bestyrelsen gerne vil ud og se, hvad alle 
offentlige kroner bliver brugt til, og vi er alle enige om, at det er en rigtig god idé. Brian er obs 
herpå, og vi tager punktet med til næste møde, for at se, om vi er lidt videre i byggeriet og der 
dermed er mere at se på. 
 



Ad 10.  Tina fra Venneforeningen, spørger om vi kan få opdateret vores automat til en som 
tager mobilpay. Der er ikke mange med kontanter  efterhånden, og der er ofte noget galt med 
maskinen. Det er vi alle enige om er en god idé, men vi afventer lige en status på økonomien i 
alt det her byggeri. Tina vil også gerne have deres bankkonto flyttet fra SparNord til Salling 
Bank og det er alle også med på er en god idé. 
 
Ad 11. Næste møde indkaldes via FB 
 
 
 


