
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 7. marts 2022. 
 
Til mødet er Kristoffer, Lene, Martin Rahn, Henrik, Rikke, Berit, Lone og Martin Korsbæk. 
 
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde af 7. marts 2022 er enstemmigt godkendt. 
 
Der laves en hurtig præsentation for at introducere de nye bestyrelsesmedlemmer.  
 
Henrik fortæller, at det skal blive nemmere at gennemgå det aktuelle forbrug, når vi har 
budgettallene at gå ud fra. Desværre kan vi ikke se os helt undtaget af eventuelle prisstigninger 
pga. øgede omkostninger og generelle prisstigninger. 
 
Lene og Martin K. har gennemgået en app ”Klubmodul”, som de vil prøve at præsentere alt 
undervisningspersonalet for. Det er alle som underviser, vi tænker, der kan have glæde af denne 
app for at følge op på, om alle er korrekt meldt til og dermed også betaler. De laver et møde og 
rydder op i klubmodulets medlemmer. 
 
Kristoffer og Henrik laver en gennemgang med Frank, Godsk Entreprenør mht. aflevering af 
færdigt byggeri.  
 
Dato for indvielse af SKRK udsættes igen på ubestemt tid. 
 
Martin taler med Aakjær El omkring pris på sensorer over hele SKRK, så vi udnytter el bedst muligt, 
men også med tanke på, hvad som hører under byggeriet. 
 
Henrik tager et møde med Venneforeningen og får styr på overdragelse af CVR-nr. samt mobilpay. 
 
Kristoffer tager fat i Lars, Skive Kommune angående klipning af hækken ved huset. 
 
Kommende arbejdsdage bliver lørdag, 23. april kl. 09.00 og arbejdsuge bliver i uge 23, hvor vi 
forsøger at lave overblik over, hvad vi gerne vil have gjort i ugen op til stævnet.  Evt. med et 
facebook opslag med hvad vi har brug for. 
 
Henrik, Berit og Martin kigger på bundskinne ud mod mødding samt går alle porte igennem og 
foranlediger udbedring evt. med stoppere på samtlige porte, som mangler. 
 
Næste medlemsmøde bliver onsdag, den 24. august 2022 kl. 17.00-20.00. 
 
Martin K. og Louise finder sammen ud af om dommertårnet i Aulum, som Arne tilbød os under 
generalforsamlingen kan bruges, og de giver også besked til Arne efterfølgende. 
 
Matti rejser desværre 31/3, og vi mangler desværre rigtig meget nye heste/ponyer, men prisen og 
mangel på kreditforeningslån gør desværre ikke det muligt lige pt. at investere i nogen. Der er 
samtidig hermed lavet et opslag om evt. at låne. 
 



Desværre kan vi ikke lige nu løfte opgaven med at tidsbegrænse perioden for parter, da vi først og 
fremmest skal have ansat en elevskoleansvarlig. 
 
Vi er alle enige om ikke at bruge kr. 5.000,- på indrykning af jobannonce på Jobindeks mht. 
elevskoleansvarlig. 
 
SIS mødet deltager Kristoffer og Lene i som i år afholdes i Jebjerg 
 
Alle heste skal registreres i CHR registret. Både Lone og Rikke vil gerne være behjælpelige med at 
udfylde. 
 
Martin Rahn vil gerne være tovholder på rytterlejr og sætte skub i tingene og sammen med ny 
elevansvarlig føre denne til dørs. Drejebog fra Louise Flanz ønskes snarest. 
 
Næste bestyrelsesmøde mandag 4. april 2022 kl. 18.30  


