
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 13. oktober 2021.  
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 8/9-2021 er enstemmigt godkendt. 
 
Til stede er Martin, Lene, Kristoffer, Rikke S, Anne, Lone og Henrik. 
 
Ad 1: Vi gennemgår økonomien pr. 30/9. Vi ved med sikkerhed, at der kommer et underskud i 
dette regnskabsår. Der er betalt halm for et helt år forud. El er steget grundet byggeri, og der 
forventer vi, at få nogle penge retur, når opgørelsen kommer primo 2022 samt øvrige forhøjede 
omkostninger og nedsatte indtægter grundet corona og byggerod. Summersummarum er det også 
årsagen til, at vi har været nødt til at sætte priserne lidt op pr. 1. november, således næste 
regnskabsår allerede nu forhåbentlig vil komme til at se bedre ud. 
 
Ad 2: Udsat til næste møde 
 
Ad 3: Det aftales, at Martin giver Louise og Sofie besked om i fællesskab at danne sig et overblik 
over, hvor meget springmateriale, der skal laves som en haste opgave, hvorefter vi derefter kan 
danne os et overblik over, hvor meget det vil koste, at reparere de spring og støtter, som er 
nødvendigt. Vi kan pt. ikke forsvare at bruge flere penge, hvorfor en nødløsning vil være 
nødvendigt. 
 
Ad 4: Lene har haft møde med Elevskoleudvalget, og der er enighed om, at der skal afholdes en 
mini rytterlejr. Lene går videre med det. 
 
Ad 5: Der vil snarligt blive afholdt et E-stævne, hvor elevskoleudvalget gerne vil stå for hjælpelister 
og køkken. Generelt mangler vi hjælpere til vores stævner, og vi vil opfordre til at blive bedre til at 
løse disse opgaver med fælles hold ånd. Elevskoleudvalget arbejder også på en løsning for at få 
flere forældre til at være en del af klubben. 
 
Ad 6: Henrik foreslår, at alle bliver tildelt en hjælpertjans, og det dermed bliver personens egen 
pligt at bytte denne hjælpertjans, hvis man ikke kan på det givne tidspunkt.  Vi er nødt til at hjælpe 
hinanden, så vi ikke slider de få folk ned, som virkelig giver det en skalle. 
 
Ad 7: Dato for indvielse. Frank og Kristoffer skulle finde en dato på det, dog vil vi gerne at Frank 
bliver helt færdig. Rikke har sendt en mail angående pulje, som evt. kan søges som et tilskud til 
afholdelse af indvielse. 
 
Vi fastsætter indvielsesdatoen til fredag, den 21. januar 2022 kl. 15.00. Anne foreslår at 
invitationen også kommer op på Kommunens elektroniske portal ved kommunens indfaldsveje. 
Hun undersøger sagen, og laver oplæg til invitation. 
 
Ad 8: Rebecca har spurgt om alle elevdækkenerne kan blive vasket. Vi har underskud og 
elevhestene skal eller er ved at få dækkener på, hvorfor vi venter med dækkenvask til foråret. De 
underlag, som er brugbare, vil vi gerne bruge en vask på, og der følges op på, om Rebecca har 
ryddet op i elevhestenes udstyr og tilbehør. Samtidig gøre Marting opmærksom på, at hans privat 



indkøbte industrivaskemaskine godt må bruge til vask af underlag, men der er stadig lidt mangler 
med at få den tilkoblet, som ligger hos Frank. 
 
Ad 9: Medlemsmøde aftales til mandag, den 8. november 2021 kl. 19.00-20.00. Lone laver udkast 
til indbydelse. 
 
Ad 10: Ida Dahl Christensen er ansat til at varetage hver anden lørdag for lørdagsholdene, hvor 
Sussi har den modsatte lørdag. Ida starter 1. november 2021.  
 
Ad 11: Rikke A. fortæller at, Zacobo er et udelukkende klubmodul for rideklubber. De har et mere 
simpelt regnskabsprogram, som Rikke er fortaler for, samtidig med at medlemmerne også vil få en 
nemmere tilgang. Lene undersøger priser på anskaffelse og drift, samt for hvornår overgangen til 
nyt system vil være optimalt. 
 
Ad 12: Vi beslutter, at lave et endagskort til hjerterummet for udefrakommende på kr. 50,- Skal 
både hal og hjerterum benyttes koster et endagskort betales kr. 115,- 
 
Evt. Der skal laves nyt jobopslag, hvor vi søger en ”ny Benny”. En hasteopgave til Kristoffer. 
 
 


