
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 7. juni 2021.  
 
Til stedet er Kristoffer, Lene, Lone, Henrik, Rikke S., Anne, Rikke A, Martin og Frank. 
 
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde afholdt 1. juni 2021 er enstemmigt godkendt. 
 
Lene foreslår, at vi lader elevholdene stiger. Vi tager nu kr. 315,- for elevskoleridning på 1  
times varighed.  Der aftales, at lave et rent budgetmøde, således vi kan regne lidt på hvordan 
det giver mest mening af lade stigninger komme og hvor, hvorefter vi vender tilbage med 
dette punkt.  
 
For Skive Rideklubs hjemmeside retter Lene oplysningerne til med nye 
bestyrelsesmedlemmer, ansatte osv..  Henrik tager en snak med Marianne Gade, om hun vil 
hjælpe og gerne med en deadline for hvornår det senest er på plads. 
 
Der er lavet autosvar på Skive Rideklubs mail. Vi er enige om at lave en fast retningslinje på 
vores Facebook side, således vi som bestyrelse har ret til at slette negativ ladet opslag eller 
undertoner.  
 
Der bliver aftalt et rent budgetmøde til onsdag, den 16. juni 2021 kl. 19.00 på SKRK for 
minimum Henrik, Kristoffer, Frank, Martin og Rikke A. 
 
Vi beslutter, at udefra kommende godt må bruge vores hjerterum og andre faciliteter ved køb 
af facilitetskontingent på lige vilkår som opstalder dog med mulighed for straks nedlukning i 
tilfælde af f.eks. feber eller lignende i stalden og uden mulighed for refusion.  
 
Vi er enige om, at bestræbe os på at regnskabet skal offentliggøres for medlemmerne før den 
ordinære generalforsamling. 
 
Vedtægtsændringer kan først ske til ordinære generalsamling i 2022 i henhold til de nu 
gældende vedtægter. 
 
Der diskuteres, hvorvidt vi kan inddrage suppleanterne. Evt. invitere dem til 2-3 møder om 
året. 
 
Martin har tænkt på, om vi evt. kan låne/leje de små ponyer fra Travbanen til vores 
trækkerhold, som lige nu går om lørdagen, således vores lørdagshold måske kunne flyttes til 
en anden dag. Nu har vi snart muligheden med 3 ridehaller, men mangler nogle af de små 
ponyer, som vil være helt ideel på disse hold. 
 
Næste møde aftales til mandag, den 5. juli 2021 kl. 18.30 med invitation til suppleanterne. 


