
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 11. november 2020.  
 
Til stede er Kristoffer, Anne, Lene, Martin og Lone. 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 21. september 2020 er enstemmigt godkendt. 
 
Ad 1. Ridefys + økonomien heromkring. Den endelige opsamling afventes til til efter Marias 
barsel samt når Covid-19 restriktioner er aftagende - LV 
 
Ad 2. Vandopsamling fra tag kan desværre ikke blive i denne omgang grundet økonomi. Det er 
alt for dyrt. 
 
Ad 3. Tidsplanen for vores nye byggeri holder stadig stik og forventes afsluttet februar 2020. 
 
Ad 4.  Fra elevrytter til rytter med egen pony. Muligheder for at give elevryttere lyst til at 
anskaffe sig egen pony/hest.  
 
Vi talte om hvordan man kan inkludere både regnestykket i at have egen/evt. dele udgiften i 
at have pony/hest samt at Rebecca er en meget kompetent til at hjælpe elevryttere i den 
rigtige retning og evt. tage dem med til stævner. 
 
Ad 5. Udvalg af elevforældre/elevryttere - overføres til næste møde. 
 
Ad 6. MUSamtaler er ikke sket endnu og afventer stadig. Martin har endnu ikke afholdt 
samtaler med personalet, men det sker efter jul. Ej heller er der afholdt med Martin. Det tager 
Kristoffer og Martin inden jul. 
 
Ad 7. Hvordan skal fremtiden stykkes sammen for elevskolen - ridning i skolernes ferie.  Vi er 
enige om at lukke elevskolen i næsten alle skolernes ferie. Altså uge 7, hele juli, uge 42 og 
mellem jul og nytår og helligdage som vi planer. Vi vil opdatere en kalender med 
ferie/lukkedage og lægge på hjemmesiden. 
 
Ad 8. Folde generelt også folde ved Leif, Stenhuggeren. Græsfoldene er opdateret som vi 
ønsker det. De gamle jordfolde vil vi gerne have lavet på sigt, men også ordentligt. Vi vil gerne 
vente til efter byggeriets afslutning, for at se om der er økonomi hertil. Folde ved 
stenhuggeren er generelt fyldt med sten, og der er efter byggeriet blevet lidt langt derom fra 
stalden af.  Pt. går Nina, Ronja og Pil hos Stenhuggeren, men på sigt vil vi gerne have de gamle 
jordfolde ordentlig etableret. Jorden skal drænes og Jacob Faurby har kigget på det sammen 
men Martin. Kristoffer taler med Frank Godsk om sten til både vej og dræn til folde. KA, MK og 
Frank er på sagen. 
 
Ad 9. Lene fortæller at SIS har været på besøg, og de er informeret om, hvor meget vores 
faciliteter bliver brugt, og hvor hårdt belastede vores omgivelser er. SIS skal naturligsivs 
inviteres når byggeriet er færdig. De har tilkendegivet at give et tilskud til renovering/ny 
udendørs fiberbane på ca. kr. 30-40.000,-. Lene taler med SIS, når Martin, Kristoffer og Frank 
Godsk har et overblik over, hvor meget vi selv kan, og hvor meget vi skal bruge Nedergaard, 
da det klart er vores ønske ikke at renovere pga. ingen garanti af denne samt prisforskellen 



mellem renovering og ny bund ligger for tæt i forhold til garantien af bunden. Kristoffer og 
Martin taler med Frank om forskellige prisforslag. Lene taler efterfølgende med SIS og vender 
tilbage når der er nyt. 
 
Ad 10. Løsdriften. Indgangen til løsdriftsfolden til elevhestene er i så dårlig stand. De ønsker 
ny indgang og gerne renovering af stien. Martin taler med Benny, som forhåbentlig vil forsøge 
at lave ny indgang, hvis ikke allerede den indgang i hjørnet kan bruges samt fordeling af den 
smule flis, som allerede ligger ved løsdriftsfolden. 
 
Ad 11. Status på elevskolen. Vi er glade for at Rebecca. Rebecca er i gang med at lave en 
oversigt over hvor meget hver enkelt elevskolehest/pony bruges. Hun sørger for regelmæssig 
smed og har alt ansvaret herfor selvfølgelig i samråd med Martin. 
 
Ad 12. Vi afventer nærmere fra Pernille mht. lyset fra Travbanen. Kristoffer undersøger sagen 
med lys på/til foldene i morgen, og Brian, som desværre ikke kunne deltage ved dette møde, 
har mest kendskab til lys. Samtidig mangles der meget lys i den første række i stalden. Kun 3 
lysstofrør lyser. Benny ved besked, og han har lovet at vende det med en elektriker, da hver 
gang han skifter et lysstofrør, sprænger det lige så hurtigt. Kristoffer vender også det med 
Frank/Åkjær EL. 
 
Ad 13. Bestyrelsesmedlemmer næste år. Kristoffer er på valg og modtager genvalg.  Dorte 
modtager ikke genvalg. Kristina kan vi ikke huske om hun er på valg. Lene undersøger dette.  
 
Ad 14. Der er svaret på dette punkt under punkt 9, da det var meget var det mødet med SIS 
handlede om, dog med næste bestyrelsesmøde. 
 
Ad 15. Tomme bokse. Der kommer 3 nye pensionærer. En 15/11 og to 1/12. Generelt er vi 
meget godt tilfredse henset til Covid-19 restriktioner og byggeriet. 
 
Ad 16. Priser på specialridning. Martin synes priserne, som pt. er på kr. 540,- pr. måned for 30 
minutter er for billige. Samtidig ønsker han en ny ”shop mulighed”, hvor man også kan købe 1 
times specialundervisning. Vi bliver enige om at 30 minutters undervisning fremover skal 
koste kr. 600,- og 1 times undervisning skal koste kr. 1.200,-  i måneden. Martin informerer 
personale og Lene opretter i klubmodulet/shoppen efterfølgende. 
 
Ad 17. Halmleverandør. Vi skal have opsagt vores aftale. Spørgsmålet er bare hvordan vi 
kommer ud af det med Anette, (Anette har overtaget jorden efter Tom, som var vores tidligere 
leverandør, og vores aftale med Tom sagde Louise Christensen op telefonisk tilbage i juni 
2020, da hun samtidig havde fået en billigere pris af ”Halm” Morten. Anette & Tom henvendte 
sig til Martin før han var startet ved SKRK og igen lige som han var startet, for at, som vi ser 
det, bondefange ham i at underskrive en ny aftale. Desværre lykkes det dem, trods denne 
aftale var opsagt, skriftligt at få Martins underskrift på 400 baller halm. Status er, at Kristoffer 
undersøger, om vi kan finde en aftager på resterende ca. 354 baller halm, således vi kan 
bibeholde vores aftale med Morten, som vi også har en aftale med, og så vi kan få lukket 
aftalen med Anette (Tom). 
 



Ad 18. Kristoffer spørger, om vi kan bruge Carsten og Henrik som stadig har nogle timer, de 
skal afsone for kriminalforsorgen. Martin og Kristoffer tager den selv efterfølgende. 
 
Ad 19. Vægtforhold mellem rytter pony/hest. Hvad er rimeligt at byde vores 
elev/part/lånehest. Hvad er det rigtige antal timer en hest skal/kan/bør gå om dagen? Som 
udgangspunkt er det altid den daglige leder og den ansvarlige elevskolen, som tager denne 
vurdering. Se gerne under punkt 11. Rebecca har helt styr på den samlede fordeling.  
 
Ad 19. Evt. Det er vores ønske at gennemføre en generel prisstigning, men vi vil vente til 
byggeriet er færdigt. 
 
Ad 20. Næste møde.   
 
  
 
 


