
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 13. december 2021 

 
Til stede er Kristoffer, Rikke S., Anne, Henrik, Lone & Martin. Der er afbud fra Lene og Frank. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde 16. november 2021 er enstemmigt godkendt. 
 
1. Økonomien drøftes. Der er enighed om at vi ønsker et kreditormodul i klubsystemet, således 
det er nemmere at følge indtægter og udgifter samtidig med at vi ønsker alt bogført op senest pr. 
den 15. i hver måned. 
 
2. Henrik efterspørger bedre svar fra vores bestyrelsesmedlemmer, når der er spørgsmål. Hvis han 
f.eks. ringer, er det fordi han har et spørgsmål, og han forventer at få et svar. Dette gælder også på 
mail. Det er uprofessionelt ikke at svare, og vi spilder blot hinandens tid. Kom nu ind i kampen og 
hjælp hinanden. 
 
3. Aktionslisten er opdateret og udfyldt bedst muligt. 
 
4. Anne sørger for julegaver til personale. Særskilt mail er sendt til Anne. 
 
5. Mail fra Lise-Lotte, Skive Trav, som spørger om et samarbejde, hvor de evt. kan komme og 
låne/bruge vores haller til deres travheste i vinterhalvåret. De er tre fra samme stald, hvor vi er 
enige om at de alle tre skal være medlem af SKRK som udgangspunkt, og ellers holder vi fast i de 
bestemmelser vi har aftalt i henhold til vores gældende prisliste for ikke at lave forskel på folk. 
 
6. Lone & Martin ansøger DRIF om dispensation for ansættelse af Louise som 3. års elev inden 
31/12. 
 
7. Henrik udarbejder et brev til Frank omkring færdiggørelse af byggeri. Vi er enige om, at i 
forlængelse af møde fra 16/11-2021 havde Frank lovet os en færdiggørelse, men er endnu engang 
gået i stå, hvorfor vores grænse er ved at være nået. Desværre. 
 
8. Indbydelse (LV) – vi afventer færdigt byggeri samt eventuelle nye Covid-19 restriktioner. 
 
9. Portræt af SKRK til Ridehesten – afvent færdigt byggeri samt sommer, hvor græsset er grønt. 
 
10. SKRKs hjemmeside er opdateret og vi har umiddelbart ikke flere punkter hertil. 
 
11. Halm og wrap i bokse. Der er ønsker om, at især når hestene står inde (grundet sne/is) at nyt 
halm ikke lægges lige indenfor boksdøren, men i midten af boksen, således hesten ikke står så 
meget i våd halm. 
 
12. Halvpart. Skal vi have en tidshorisont på det at have halvpart? Det punkt vil vi drøfte næste 
gang, når Lene er tilstede igen, da mange står i kø alt for længe. 
 



13. Information omkring hverdagen. Vinter nødberedskab. Martin får fuldmagt til at udføre alt 
hvad har med drift og sikkerhed på SKRK. Det være sig snerydning på parkeringsplads, rampe ved 
handicap og adgangsveje til folde samt evt. saltning i ridehallerne. Det er noget som skal udføres 
og der skal være økonomi hertil. Lone tager kontakt til Jan Povlsen, som kan være leveringsdygtig 
heri og orienterer efterfølgende Martin. 
 
14. Det ønskes at nyt personale ønskes bedre præsenteret. Her tænkes på Erik. Måske et foto på 
vores fælles FB side, så alle ved hvem nyt personale er. 
 
15. Anne Bak vil prøve at kontakte Skive Trav mht. præparering af vejene. Tlf. er sendt på sms til 
Anne herom. 
 
Næste møder er aftalt til 
 
onsdag, 5/1-2022 kl. 18.30 og  
mandag, 31/1-2022 kl. 18.30 
 
Generalforsamlingstidspunkt er foreslået til mandag, den 28/2-2022 kl. 18.00 for Venneforeningen 
og kl. 18.30 for SKRK. 


