
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 23. april 2019.  

 

Til stede er Anette Kolding, Dorte Nørskov, Asger Poulsen, Lene Vernegaard, Brian Boserup, Ralf 

Høgedal, Lone Brich, Caroline Hansen, Stine Klausholt og Louise Christensen.  

 

Alle har godkendt referat fra sidste møde.  

 

Økonomi er gennemgået af bestyrelsen uden yderligere kommentarer. 

 

Dorte orienterer om at sponsorudvalget har møde i morgen og om den generelle gang, årshjul mm for at 

få overblikket over, hvad de overtager. Der drøftes også hvordan man fremadrettet kan gøre noget for 

vore sponsorer.  

 

Asger fortæller, at der har været møde i Skov- og Distanceudvalget. De har haft møde med Travbanen 

og der er/kan være travfolk i plantagen alle ugens 7 dage. Samtidig oplyser Lene, at man IKKE må 

benytte den nyetablerede trav træningsbane, som er i udkanten af hele plantagen. Asger taler med Maria 

Nørgaard, som sidder i Skov- og Distanceudvalget om at italesætte en fast aftale med Travbanen om, 

hvornår og hvor vi fra SKRK må benytte plantagen og om deres ”spor” må benyttes.  

 

Brian beretter om at Juniorudvalget har haft deres første arrangement i weekenden med knap 30 

tilmeldte. Det var en stor succes med et godt samarbejde. De holder snart møde igen omkring 

planlægning af næste arrangement for juniorerne.  

 

Sanne siger, at alle pladser er fyldte i ride fysioterapien samt alle heste er i brug. Som udgangspunkt har 

vi nok ”trækkere”, dog kan afbud godt komme lidt sent, men heldigvis er der endnu ikke opstået afbud 

af hold, da frivillige har været så gode til at melde ind og give deres hjælp. Samtidig bliver det drøftet 

om den nye Quinee kan bruges eller ej samt behovet for elevheste. Status på elevskolen er, at der er 

fyldt godt op og efterforespørgsel på et ”tantehold” tirsdag formiddag. Alle elevheste har en part 

undtagen Beauty. Ellers berettes om den daglige situation generelt.  

 

Anette fortæller, at resultatet for første kvartal er på godt kr. 89.000 i plus. Dog er det svært at se, hvor 

vi står i dag, da intet bliver periodiseret, eller pga. manglende kreditormodul. Louise tager fat i 

leverandøren og forespørger herpå.  

Der er ikke bogført op før i dag, men dette skulle ske fremover, da 2018 endelig er afsluttet, således vi 

fremover kan regne med, at alt er bogført op pr. den 15. i måneden.  

 

Gennemgang af auktionslisten.  

Nr. 77: Udsyn er lavet og Ralf tager fat på Teknisk forvaltning omkring farskilt på Flyvej 

Nr. 87: Louise siger, vi forsøger at få alle de certificeringer vi kan.  

Nr. 98: Firmaet er gået konkurs og vi kan kun selv forsøge at rette så godt vi kan.  

Nr. 125: Værktøj er indkøbt for et stykke tid siden.  

Nr. 126: Brian bliver ansvarlig for udendørslys. Først og fremmest lys til p-pladsen men også gerne til 

udendørsbanen.  

Nr. 127: Repræsentantskabsmøde SIS. Lene og Asger ved besked.  

Nr. 128: SIS møde 8/4-2019.  

 

 

Nr. 129: Ralf har kigget på foldene i dag. Han mangler lidt ekspertise i at vide, hvordan det hænger 

sammen. Benny skal evt. med indover. Samtidig skal vi have lavet en arbejdsdag hvor vi kan gå i 

aktion.  



Nr. 130: Samme som førnævnte  

Nr. 131: Der er opsagt selvpasserbokse pr. 1/8-2019  

Nr. 132: Der ligges evt. et E stævne sammen med vores udendørsstævne  

Nr. 133: Klubchampionat. Hjemmesiden skal rettes med ny mailadresse. Anette og Sanne tjekker op på 

det og bliver ansvarlig herfor.  

Nr. 134: Ekstern stævnekalender. Louise siger, de stadig mangler en kalender, hvor de deltager i. De 

kigger på det – Louise, Stine og Caroline.  

Nr. 135: Juniorudvalg med beriderelever. Det er nystartet med stor succes.  

Nr. 136: Budgettet er lavet med livrem og seler. Det er lavet ud fra tallene 2017 og 2018.  

Nr. 137: Løn refusion rengøring. Vi modtager kr. 10.000,- pr. år allerede.  

Nr. 138: Budget overslag 3. beriderelev. Asger har lavet et budget.  

Nr. 139: Anette har ikke kunne skaffe hjælp fra travbanen. Hun forsøger dog på ny.  

Nr. 140: Dorte siger, man rent kommunemæssigt ikke må udleje til 3. part, da vi modtager tilskud hertil.  

Nr. 141: Ralf har talt med Stenhuggeren. Se senere.  

Nr. 142: Udvalgsmapper er lavet.  

Nr. 143: Dorte laver årshjul i sponsorudvalget. Alle opfordres til at lave årshjul på alle poster.  

Nr. 144: Opslag 2-benede og forhold under undervisning. Louise har lavet et opslag vedr. brand.  

Maria Pedholdt har haft møde med Asger og Lene. Hun vil gerne starte endnu en dag op i fysioterapien, 

men vil ikke stå for denne dag selv, da hun ikke kan tage flere dage fra hendes almene praksis.  

Ralf har talt med Stenhuggeren og fortæller, at det ikke er løsdrift vi vil bruge hans jord til, men 

sandsynligvis to almindelige folde. Stenhuggeren siger dog, at han er ligeglad med hvor mange heste, 

som går på hans jord, dog pointerer han, at det ikke må være privat heste, da han ligesom vil sponsorere 

det til elevhestene og ikke til privatrytter, som skulle have økonomi nok. Fold 4 og 5 kunne evt. bruges 

til løsdrift. Ralf hører Stenhuggeren på ny omkring planer for evt. to nye folde. Louise og personalet 

tænker evt. ny foldfordeling samt omkostning til nye folde, hvor Asger kommer med indover.  

Vi beslutter alle, at gå med den 3. beriderelev pr. 1. august og opgaverne med forberedelserne er sat i 

gang, med travbanen i mente.  

Sanne bliver sendt på Træner 1 og ride instruktør uddannelsen. Prisen herfor er ca. kr. 25.000,-.  

Der blev i en MUS samtale i 2016 mellem Louise og Asger aftalt et tillæg til Louise på kr. 5.000,- til 

indkøb af udstyr, når medlemstallet overgik 320. Det er vi nu, og har derfor enstemmigt besluttet at 

Louise skal have dette tillæg. Der er fejlagtigt ikke tidligere lavet et skriv herom, hvorfor vi enstemmigt 

godkender tillægget.  

 

Louise beretter, at vi har to heste på prøvefoder fra Duvil pt. bla. en af Louises heste ”Ozanne” og 

Anettes ”Shakira”. Louise tager beslutningen på et eller andet tidspunkt omkring skift af foder eller ej.  

Asger lægger forslag op på FB omkring næste møde i maj. 


