Referat af bestyrelsesmøde afholdt påSKRK den 29. oktober 2019
Til stede ved mødet er Kristina Vogelius, Dorte Nørskov, Brian Boserup, Lone Brich, Asger
Poulsen, Lene Vernegaard, Ralf Høgedal, Louise Christensen og Lone Brich.
Referat fra sidste bestyrelsesmøde den 2. september 2019 er enstemmigt godkendt.
Asger beretter at byggeudvalget har fået oplyst af Skive Kommune, at de 2 millioner er næsten
godkendt til næste etape af byggeriet. Næste møde i byggeudvalget er 4. november kl. 18.30
hvor udbudsmateriale skal forsøges endeligt lavet.
Gennemgang af aktionslisten.
Ralf arbejder stadig på fart skilt. Der er foretaget målinger efter gældende regler, men der
arbejdes videre på sagen.
Brian har talt med Steen K omkring det store lys ved fiberbanen. Han siger noget om højde på
de stolper vi har, men han arbejder videre på det med diverse målinger af både forbrug og lys
udfald.
Brian efterlyser, at vi skal have samlet op på juniorudvalget. Louise vil sige til Ida, at hun skal
være deltagende sammen med Caroline og Stine og skubbe lidt til, at der sker noget igen.
Ralf undersøger pris og mulighed for frostsikring af brandslangen i stalden evt. i fællesskab
med Dorte.
Status for medlemskab er stigende og ridehuskort for udefrakommende er status quo fra
sidste år.
Fiberbanen skal vedligeholdes og jævnes og et ønske om udvidelse af denne med ti meter mod
sekretariatet ønskes. Prisen for udvidelse ligger på 69.000,- ex. moms. Louise arbejder på
sagen. Begge haller skal også jævnes og der skal flis på i begge haller. Louise tager kontakt til
ham som jævnede sidste år for at få et samlet overblik. Planen er, at det skal gøres inden
stævneafholdelse ultimo uge 6 2020.
Dorte informerer om First Rider analyse, som vi kan få gratis fra DRF. Der er stemning for at
vi takker ja til tilbuddet. Dorte har sat tingene i værk.
Økonomi. Louise og Anette er opdaterede og vi har et pænt overskud, dog med nogle lidt
tunge poster i sidste kvartal, men alligevel ser vores regnskab pænt ud for året.
Vi bestemmer, at sponsorater faktureres ud fra Skive Rideklub fra 2020 og ikke fra
Venneforeningen.
Anette fortæller at kursusudgifterne er lidt høje, men der arbejdes på kursusrefusion. Asger
arbejder på det.

Vi har haft pæne stævneindtægter det sidste år. Faktisk har vi femdoblet vores
stævneindtægter, hvilket også fortæller os, at SKRK er har et godt ry at starte stævne ved. Dog
skal nævnes, at vil vi have mange stævnestarter, vil udgifterne også være højere. Der er dog
stadig stemning for, at vi gerne vil have mange starter.
Lene og Louise har talt om et evt. depositum pr. boks for vedligehold af boksene. Heste der
sparker skal have sat gummi op og træ mellem bokse skal være ens og sættes op at SKRKs
personale, således vi bedst muligt bevarer en pæn og ryddelig stald.
Lene har haft møde med alle elevunderviserne. Tanja efterlyser flere medlemmer på hendes
minihold om lørdagen. Hun har lavet opslag, som der er hængt op og delt forskellige steder.
Louise foreslår at vi laver en reklamevideo, som evt. lægges op på Facebook, Skive Portalen og
andre sociale medier. De efterlyser også flere aktiviteter elevholdene på kryds og tværs.
Sanne har lavet et udkast over hvor meget og hvor lidt hver enkelt elevhest bruges, og hun har
et ønske om Beauty udskiftes med en anden. Der arbejdes på at afholde flere e-stævner for at
give de unge mere blod på tanden til evt. at ville have egen pony/hest. Måske et stævne hvert
kvartal, hvor Stine, Caroline, Ida og Sanne skal have teten for hver deres kvartal.
Lønsystem for timeansatte skal evt. kunne forhandles efter fleksibilitet samt stabilt
fremmøde.
Overdækning af mødding. Louise siger der er kommet et lovkrav om, at vores mødding skal
være overdækket. Hun taler med Travbanen om, hvad de gør, og om det evt. er muligt at
udskifte de containere vi har til overdækkede modeller.
Louise tager en snak med Mette om påtale vedrørende kat i rytterstuen. Katten skal ud og vi
skal have en mere til at fange alle de mus, som huserer på SKRK.
Louise foreslå eventuelle spiltovløsninger til elevhestene, således børn ikke selv skal hente
elevhestene fra løsdrift foldene. Det skal evt. tages med på byggeudvalgsmødet.
Der tales om et jule e-stævne i december og der arbejdes på at finde en dato evt. nytårsstævne
i stedet for i januar.
Dorte spørger til forslag/brainstorming for at indstille SKRK til året klub hos DRF. Hun får
gode idéer med på vejen, og vi krydser fingre.
Tak for behageligt møde. Næste møde aftales til afholdelse engang i december.

