
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 25. august 2020 
 
Til stede er Dorte, Lene, Anne, Lone, Brian og Martin. 
 
Ad 1. Referat fra sidste møde 6. august 2020 blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 2. Lene har lavet et fint udkast til hvordan ”Hjælp din klub ☺” fungerer. Rikke forhører sig 
ved en momsekspert indenfor klubmodul. Hun siger også, at de kr. 200,- man giver for er 
fradragsberettiget. Rikke finder også ud af, hvordan dokumentationen for eventuelle gaver 
skal foreligge. 
 
Ad 3. Martin har fået en del henvendelse fra medlemmer, som efterspørger hvornår 
kontortiden er. Isabellas kontortid ligger pt. om torsdagen eller to timer ugentlig. Martin, 
Rikke og Isabella er pt. på infomailen og generelt er de rigtig gode til at strukturere hvem og 
hvordan der håndteres besvarelse af mails. Lene tager en snak med Isa om hvordan vi evt. kan 
finde mere kontortid, og vi vender det igen på næste møde. 
 
Ad 4. Kristina siger, at med hensyn til det kommende springstævne, ligges der startlister op på 
Equipe i aften og flere har meldt sig til at hjælpe med stævneudvalget fremover. Oplæring er i 
gang, så vi er fortrøstningsfulde fremover. 
  
Der arbejdes på et klubstævne sidste weekend i september. Vi håber, vi kan få stablet det på 
benene. 
 
Ad 5. Plan for hvornår lille ridehal er ledig findes allerede på SKRK’s hjemmeside og kan 
desværre ikke ændres.  
 
Ad 6. Martin har lige modtaget noget i dag vedr. bund til ny ridehal, men har ikke nået at kigge 
på det, derfor udsættes dette punkt til næste gang. 
 
Ad 7. Pr. 30/6 har vi et minus på kr. 45.000,-. Alle sponsorater er dog indtægtsført i første 
halvår, men henset til Covid-19 og stor udskiftning i personalet, kan vi vist godt være tilfredse 
med resultatet. Vi går igennem halvårsregnskabet og diskuterer, hvor vi evt. kan finde 
besparelser. 
 
Ad 8. Lene rykker Kristoffer for tidsplan på halbyggeriet. Vi er nødt til at have en 
bagkant/tidslinje og synliggøre denne som information til alle medlemmer. 
 
Ad 9. Irene er stoppet i virksomhedspraktik hos os, så beriderleverne varetager derfor 
udlukning af hestene på hverdage. Personalet er gået i tænkeboks mht. fremtidig udlukning 
om der kan gøres noget for optimering af arbejdskraften. 
 
Ad 10. Fra elevrytter til rytter med egen pony/hest. Punktet blev drøftet, og alle blev enige om 
at gå i tænkeboks med overvejelse over hvordan vi praktiserer det i virkeligheden. 
 
 
 



Ad 11. Lene tager en snak med Pernille omkring kursus ved Künnemann. Hvornår er 
fremtidige kurser planlagt? Der skal tages hensyn til dressurryttere, så evt. begge fiberbaner 
ikke bruges samtidig, og kurser ved Künnemann planlægges i god tid.  
 
Ad 12. Brian fortæller, at vi er så heldige at få det gamle lys fra travbanen. Det bliver dog 
tidligst 1/10 eller når travbanen har fået deres nye lys op. Det kommer til at kræve lidt 
arbejde fra medlemmerne, men lys får vi nok af på fiberbanen, når vi bliver færdige. 
 
Der er en forespørgsel på et 10-turs kort til Holdtimer for et medlem, som ikke kan komme 
hver gang til holdridning. Rikke Andersen mener, at man allerede har mulighed for at købe en 
enkelt tur til en holdtime. Denne findes allerede og koster kr. 100,- pr. gang og kan købes i 
shoppen. Det skal dog aftales med underviseren for det pågældende hold fra gang til gang, om 
der er plads til en ekstra. 
 
Ad 13. Næste møde er endnu ikke bestemt. 
 
Tak for godt møde. 


