
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 5. juli 2021.  
 
Til stede til er Lene, Henrik, Anne, Lone, Kristoffer, Frank , Rikke  S. og Martin 
 
Referat fra sidste møde er enstemmigt godkendt. 
 
Julie, ny ridefysioterapeut, er inviteret med, så vi alle kan sætte ansigt på hende. Pt. har hun 
16 timer ugentlig, og hun er også uddannet hestefysioterapeut.  
 
Der skal nye skær på græsslåmaskinen. Frank har en kontakt, så han tager denne tjans. Det 
skal være på plads hurtigst muligt.  
 
Arbejdsdag før kommende C-stævne er aftalt til 7/8-2021 kl. 9.00. Martin laver en 
prioriteringsliste over opgaver, som skal laves, og Rikke laver et opslag på vores medlemside i 
håb om så mange hjælpere som muligt. 
 
Organisering af bestyrelsesmedlemmer. Vi skal have følgende udvalg: 
 
Stævneudvalg. Den er der styr på. Rikke S er med fra bestyrelsen. 
 
Udvalg for bygning og vedligehold. Frank er på denne post, og vi søger medlemmer hertil 
 
Elevskole-, halvpartsudvalg og minihjælpere. Lene fra bestyrelsen er på denne post. 
 
Rytterlejrudvalg, Rikke S og Anne er med fra bestyrelsen og Martin er behjælpelig, men skal 
ikke stå med ansvaret. 
 
Ridefysioterapiudvalg. Lene overdrager langsomt til Lone 
 
Sponsorudvalg. Flemming, Klavs, Lisa, Nadia og Kristoffer er på denne post. 
 
Økonomiudvalg. Kristoffer, Henrik, Martin.  
 
 
Byggeriet er igen udfordret på levering af materialer. Vinduer og døre er for tredje gang lovet 
levering, og som det ser ud nu, er datoen sat til i uge 28 Bunden i den 3. hal laves på mandag i 
uge 28. Frank lover ikke at forsvinde helt, når de er færdige, og Kristoffer, Frank og Martin 
udarbejder en mangelliste, som laves skriftligt, så vi hele tiden sammen kan kontrollere, hvor 
langt vi er i denne liste. Der laves som altid i byggerier en aflevering, hvor alle mangler er 
udbedret, 1. års gennemgang efter aflevering samt 5 års gennemgang efter samme dato. 
 
 


