
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 22. januar 2019  

 

Til stede er Asger, Lone, Anette, Lene, Vibeke, Caroline & Stine 

 

1. Generel orientering og status fra udvalg:  

- Asger er selv en del fraværende i forbindelse med de kommende stævner. Han arbejder på en 

løsning for at finde hans afløsere. Anette vil gerne hjælpe.  

- Frivillighedsfest den 29. marts 2019. Tjek kalender. Bestyrelsen, Venneforeningen og personale i 

prioritetsrækkefølge. Der er 12 billetter.  

- Besøg af Kultur- og Fritidsudvalg 30. januar 2019. Så mange som muligt møder op for at give det 

bedst mulige budskab denne dag.  

- Rytterlejr er udsat til uge 32  

 

2. Generalforsamling:  

- Bliver torsdag, 28/2- 2019. Venneforeningen kl. 18.30 og bestyrelsen kl. 19.30  

 

3. Status økonomi og ansøgning lokale & anlæg:  

- Deadline for indsendelse af bilag til kommunen om diverse tilskud er 25/1- 2019. Asger og Rikke 

Andersen er på sagen.  

 

4. Diverse:  

- Forældrebank. Louise laver et opslag på Facebook for at gøre opmærksom herpå og gerne en 

tavle, hvorpå kan skrive evt. små opgaver, som kan slettes efter udførelse  

- Værktøj er købt ind til KUN Benny, dog kan dette udlånes til forældre, som udtrykkeligt lover at 

lægge det tilbage på rette hylde efter brug.  

- Lene køber gave til Anja (hun underviser lørdagshold) Hun har lige født en pige.  

- Telefontid til personalet skal overholdes og respekteres  

- Opslag skrives hver weekend på Facebook om hvem der har staldvagten.  

- Anette undersøger mht. byggetilladelse af evt. halvtag til trailere  

- Louise foreslå evt. flere elevheste, da især ride fysioterapien mangler og her kan det være en idé at 

lave læskur på en nyetableret fold. Anette tjekker op om byggetilladelse og Lene tager fat i 

stenhuggeren, om han evt. vil leje/låne jorden ud, som alligevel ligger brak.  

- Lene tager sig af indkøb af nyt køleskab til rytterstuen  

- Charlotte og Ea har styr på Klub championat  

- Lene laver et pointsystem til ”trækker-pigerne”, da vi ikke kan belønne dem pt. med en ridetime 

pga. manglende pony/heste samt ingen ledige pladser på elevholdene  

 

5. Forslag til arbejdsdage.  

- Louise tjekker op på lov/udskiftning af forældet nedgravet olietank  

- Bunde i begge ridehaller er ordnet med stor succes men baneplaneren mangler nye ”tænder”. Der 

tages kontakt til Travbanen om deres leverandør.  
 

 


