
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 5. januar 2022. 
 
Til mødet er Kristoffer, Lene, Henrik, Lone, Anne, Rikke S, Martin. Martin Fogh og Louise er 
inviteret med. 
 
Referat fra sidste møde afholdt den 13/12-2021 er enstemmigt godkendt. 
 
1. Der er blevet talt op i varebeholdningen samt SKRKs egen ejede elevheste for færdiggørelse af 
regnskabet.  
 
2. Vi taler om fordele og ulemper ved at sætte tidsbegrænsning på parterne, da mange står i kø for 
i rigtig lang tid og måske søger andre steder hen. Vi er alle enige om, at vore elevheste gerne skal 
være af et godt materiale. Lene, Martin Fogh og resten af elevudvalget prøver at kigge på, hvordan 
vi kan få det lavet mest hensigtsmæssigt og vender tilbage. 
 
3. Elevskolecup. Sidste tilmelding er pr. 31/12, derfor allerede for sent, men Martin Fogh vil prøve 
at finde ud af, om det er muligt med en eftertilmelding. Han vender tilbage til bestyrelsen.  
 
4. Udsat til næste gang. 
 
5. Gulve i stalden er glat, men skal først og fremmest rengøres i bund for at se hvor slem slidtagen 
er. Dette kan ikke foretages før til sommer. 
 
6. Vi går aktionslisten igennem.   
 
7. Status på byggeri, mangelliste, oprydning mm. Godsk Entreprenør har frist til 10/1-2022.  
 
8. Indbydelse til indvielse (LV) Herunder punkt til dagsorden – udsat grundet Covid-19 samt 
færdiggørelse af mangler ved byggeri. 
 
9. Portræt af SKRK til Ridehesten. Punkt overført til aktionslisten. 
 
10. Udelukkelse af Konsum. Rikke S forsøger at finde konkret ud af, hvordan vi skal forholde os 
uden det giver alt for meget administrativt arbejde til personalet. Det nemmeste er pt. at få alle 
heste udelukket fra konsum. Dette kan gøres gratis inden 28/1-2022, men er ikke vore 
umiddelbare holdning at tvinge folk hertil. 
 
11. Vi har lavet en aftale med Anna Sandahl om mulighed for enetimer om mandagen fremover, 
som skal shoppes på almindelig vis. Martin har et excel ark liggende, som han bruger. Den vil han 
sende til Anna, så hun kan bruge den fremover og aflevere til tjek evt. hver uge, for at afstemme af 
køb og salg stemmer. Lene sender infomail til alle medlemmer og giver Rikke A besked om at 
oprette i shoppen. Samtidig taler vi om at lave en ny shop for køb af personalets hjælp til både 
ude- og hjemmestævner. Pris herfor aftales nærmere med den enkelte alt afhængig af hvor mange 
klasser man skal starte, afstand, kørsel og andet. 
 


