
Bestyrelsesmøde torsdag, den 15. december 2022 kl. 19.00 
 
Afbud:  Martin Rahn og Kristoffer Arborg 

Gæster:  
 
Dagsorden:   

o Godkendelse af dagsorden.  
 
o Godkendelse af referat fra 24. november 2022 

 
o Orientering v/daglig leder 

o Siden sidst. Hver morgen kl. 9.15 er der morgenmøde med alt personale, for at 
drøfte dagens opgaver/udfordringer. Martin foreslår, om vi skal gøre lidt 
reklame for SKRK, da vi pt. har plads til ekstra heste i stalden. Vi taler om at få 
Carina til at lave noget reklame for os på de sociale medier og måske i 
samarbejde med Dorte Nørskov, som vi mener havde en kontakt til en, som 
kunne styre en drone udføre et præsentabelt drone show af vores fantastiske 
omgivelser. 

o Status på personale – personalemøde. Martin holder ferie i uge 1. Der er dialog 
med ny rengøring, som til en start og på forsøgsbasis skal gøre rent tre gange 
ugentlig. Vi evaluerer på dette senere. 

o Spring i elevskole. Se nedenstående punkt. 
o Møde med undervisere i elevskolen. Martin har haft møde med underviserne. 

Der mangler, som vi ved hestemateriale. Der er blevet tilbudt parter til nye rytter 
og ryddet godt op heri. 8 nye ryttere har fået part. Underviserne foreslår at 
droppe springundervisningen i elevhold regi, da det slider rigtig meget på 
hestene. De har undersøgt, hvad andre klubber i vores nærområde gør. Vi aftaler 
at drøfte det kort næste gang, hvor Martin Rahn er med. 

 
o Orientering v/formanden 

o Siden sidst. Han er syg og har ikke meldt punkter ind. 
 

o Orientering v/kasserer 
o Status lån. Det skulle gerne være på plads i næste uge. 
o Budget 2023. Der er styr på budgettet. Nu skal vi bare holde styr på om det 

følges. Henrik meddeler desværre, at han ikke fortsætter i bestyrelsen, hvorfor vi 
skal have fundet både en ny kasserer og en ny formand. 

o Status afslutning byggeri/reklamation tag. Henrik styrer det, og han har vores 
fulde opbakning til at træffe de rigtige beslutninger, dog vil han gerne gøre 
byggesagen færdig, selvom han træder ud af bestyrelsen, hvilket vi er rigtig glade 
for. 

o Køb af heste. Der er i budgettet sat af til nye heste, og Camilla fra ridefys og 
Rikke Korsholm er gode ildsjæle i at finde nye emner, som der allerede arbejdes 
intenst på. 

 
o Stævneudvalg: 

o Dommertårne. Vores nye tårn skal males på et tidspunkt, men vi er nødt til at 
vente til foråret. Dog skal have lavet en ny dør i siden af dommertårnet i stedet 
for den på bagsiden, da den ikke kan bruges når den køres helt op af barrieren 



under stævner. Martin er i dialog med tømrer Torben Kristensen, og hører om 
det kan effektiveres inden næste stævne i februar. 

o Fremtidige stævner. 
 

o Elevskolen/Undervisning/Heste: 
o Status på undervisning 
o Status på Heste 

 
o Sponsorudvalg:  

o Orientering. Lene har haft kontakt med Holger fra SIS, som har fundet nogle 
lysmaster til os, som vi kan få gratis. Der skal nye lamper i lysmasterne, de skal 
fragtes hertil, og der skal støbes fundament hertil. Ingen af os ved hvad det vil 
beløbe os til.  

 
o Arbejdsdage:  

Søndag 8/1-2023 kl. 09.00 
Søndag 5/2-2023 kl. 09.00 
 

o Møderække. Kommende bestyrelsesmøder 
mandag 23/1-2023 kl. 18.30  
mandag, 20/2- 2023 kl. 18.30  
Generalforsamling fastsættes til 28/2-2023. 18.00 for Vennerne og kl. 18.30 for Skive 
Rideklub. Kristoffer sørger for de fornødne ting heromkring samt indsendelse til avisen 
for varsling heraf. 
 

o Eventuelt 
o Middagswrap personale? Vi taler om, at personalet gerne må tage middagswrap, 

men at man altid skal ”have hovedet” med på arbejde, således hestene ikke får 
mere wrap, end de har behov for. 

o Julegaver. Lene/Martin står for indkøb af julegaver. Henrik skriver til Camilla om 
hun vil sørge for gaver til ridefys. 

o Hovslagskraber https://www.ridebane.dk/DK/Baneplanere/Hovslagskraber.aspx 
 

https://www.ridebane.dk/DK/Baneplanere/Hovslagskraber.aspx

