
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK tirsdag, den 16. november 2021.  
 
Til stede er Kristoffer, Anne, Lene, Lone, Rikke, Frank og delvist Martin. 
 
Referat fra sidste møde 13. november 2021 blev enstemmigt godkendt. 
 

1. Økonomi. Kreditforeningslånet er gået igennem på 2 millioner for to dage siden. 
 

2. Dagligleder – Personaleledelse samt grænseflade mellem leder og bestyrelse – 
kommunikation. Vi venter til Henrik kan være med til mødet. 
 

3. Lone og Martin søger godkendelse om at have 3. og 4. års elever. 
Kristoffer lover at få lavet kontrakt med Louise snarest.  
 

4. Frank og Henrik havde møde i onsdags og gennemgik alting. Lene gør opmærksom på, at vi 
andre også gerne vil have indsigt i mangellisten og derfor er det hele fremsendt til 
bestyrelsen. Samtidig er der enighed om, at der ikke skal inviteres bl.a. Kommunale folk, så 
længe vi ikke er helt færdige. Frank lover, at det visuelle er færdige inden jul, men har også 
lovet at vende tilbage til Henrik ang. mangler senest 17/11-2021. 

 
5. Adgang til hjerterummet. Lene synes, vi skal revurdere på om dem, som kommer og rider 

hold evt. også får adgang til hjerterummet. Vi bliver enige om at bibeholde det aftalte, men 
også at rydde laden for spring, så dem udefra, som ikke ønsker at tilkøbe adgang til 
hjerterummet snarest kan komme ind og sadle op. Vi går allerede i gang i morgen onsdag 
og andre mødes torsdag kl. 18.00 for at fylde springmaterialet på den nye vogn beregnet 
hertil.  

 
6. Folde. Frank foreslår at fodring på elevfolde flyttes til modsatte ende af folden, end hvor 

der er led, så vil mudret mindskes lige der. Resten af elevfoldene kan vi ikke gøre mere ved 
før foråret. Desværre. For så vidt angår stisystemet mener Frank, det er bedst at skrabe det 
øverste lag mudder af i svinget ved træerne og så fylde på med sand efterfølgende. Det er 
det eneste, som vil virke på sigt. Henrik, Frank og Martin er nok dem, som ved bedst om 
denne opgave, hvorfor de sættes på som ansvarlige for snarlig udbedring hvad der er 
muligt netop på denne årstid. Samtidig skal vi huske, at Heidi Enoksen har tilbudt flere 
sveller, hvis det skulle have interesse. 
 

7. Vi aftaler, at Henrik meget gerne må haste tale med Anna. Ikke prismæssigt som nu. Det 
skal hænge sammen. Enetimer, således det ikke konflikter Anna eller Martin imellem og i 
samråd med begge, hvis vi kan nå til enighed. 

 
8. Tidspunkt for indlukning af heste på korttidsfold på helligdage og i weekender. Der er 

samtidig hermed lavet et opslag/reminder på Opstalder gruppen om at pensionærer skal 
have lukket deres hest/pony ind senest kl. 14.00, da der er pres på foldene, og 
ridningshestene også skal nå at blive luftet i de lyse timer. 

 



9. Indbydelse til indvielse af vores faciliteter er sendt til Marianne Gade. Hun vil gerne hjælpe 
med at lave et super udkast. 
 

10. Portræt af SKRK venter til foråret, når græsset er grønt igen og alt mht. byggeri gerne skulle 
være HELT færdigt. 

 
11. Rygeregler/områder efter endt byggefase. Der sendes slide ud sammen med referat af 

medlemsmøde, som viser hvor det er tilladt at ryge i hverdagen. Vi er enige om at under 
stævne, kan og vil vi ikke rende rundt og irettesætte fold. Der er forskel på ”hverdag og 
fest”.  
 

12. Skrk’s hjemmeside skal opdateres med nye medlemmer samt tilrettes mail og tlf. nr. 
Samtidig skal sponsorer tilrettet. HH - Vi vil stadig gerne høre, hvad Marianne Gade skal 
have for at opdatere vores hjemmeside, dog skal der tages hensyn til om styregruppen for 
evt. skifte til nyt klubsystem. 
 

13. Lene forhører Rikke A. om nuværende pris for afhentelse af slam v/Hyldahl Maskinstation. 
 

14. Ny ”Benny”. Martin har møde med Erik i dag for sidste gennemgang af arbejdsplan samt 
ansættelsesstart forhåbentlig på mandag, den 22/11-21. 
 

15. Evt. Generalforsamling. Anne ønsker ikke genvalg. Lene udbeder sig yderligere 
betænkningstid. Vi vil spørge Rikke A, om hun vil tage kassererposten. Lone er også på valg. 
Hun overvejer også sit fremtidige virke, men håber med forståelse for, at hun ikke er helt 
tilstede grundet helbredet, at hun vil fortsætte. 
 
Rikke S. spørger, om vi ikke har nogle spejle til at stå, som vi kan hænge op, men alt er 
desværre smidt ud. Det er et STORT ønske fra flere medlemmer. 


