
Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 9. april 2018 på SKRK. 
 
 
Til stede er Vibeke, Lene, Jacob, Anette & Lone. Asger er med på telefonen og til mødet er også 
indkaldt ride instruktør Julie Malmros. 
 
Julie starter med at komme med nogle problemstillinger, som hun ser i den meget 
omdiskuterede ride fysioterapi afdeling. Bl.a. nævner hun Weber, som er krybbebider. I 
vinters havde han ondt i maven.  Han fik en blå spand med vand, da han havde en mani med at 
fylde krybben men hø/halm. Problemet var, at den blå spand ligeså hurtigt stod på 
staldgangen, og dermed løste det ikke Webers problem med manglende vand. 
 
Hun nævner også, at Isidor har været øm i hovene eller øm i det hele taget i sålerne. Hun 
ordnede selv alle 4 hove med såler. 
 
Jason har haft begyndende hornkløft. Julie går selv i stalden for at give en smed besked om at 
raspe Jason.  Her sker en misforståelse mellem Louise og Julie, så der ikke sker noget ifølge 
Julie. 
 
Med ovennævnte er der enighed om, at der skal være mere kontrol med ve og velvære af især 
elevhestene. Herunder skal kigges på evt. mere foldtid.  
 
Alle heste også elevhestene skal efterses dagligt både morgen og aften samtidig med at 
krybber skal efterses om de spiser, som de plejer, eller om der er lort i krybberne inden 
fodring. Der var enighed om, at der skal sættes ca. et kvarter mere af til morgen- og 
aftenfodring, for at fokusere på heste, krybbe og bokse generelt.  
 
Konklusion: Elevhestene ve og vel skal optimeres. Asger taler med Louise som viderefører og 
har ansvaret for ovenstående, da hun som daglig leder er den som er til stede på SKRK. 
 
Da elevhestene bruges meget hele tiden, bliver der talt om en ”buffer” således der altid er 
økonomi til nye elevheste. Asger mener der pt. er kr. 40.000,- afsat hertil. 
 
Samtidig oplevede Julie for ca. tre måneder siden, at Sanne lignede en som ikke havde det 
godt. Julie efterspørger meget, at Louise stopper op i 5 minutter for at spørge til hvordan 
fysioterapien går. Altså almindelig interesse. 
 
Organisationsændring især på fysioterapiafdelingen, eller i hvert fald en ny belysning heraf, så 
den er meget mere synlig. 
 
Der skal være en direkte kontakt fra ride instruktøren/ride fysioterapeuten og til en af 
bestyrelsen udpeget kontaktperson, som har de rette beføjelser til at træffe de rigtige 
beslutninger.  
 
Også vigtigheden i at det så vidt muligt er den samme ”trækker” til hver ”patient/klient” i ride 
fysioterapi afdelingen pga. de forskellige diagnoser vil vi også gerne optimere. Julie foreslår en 



kursusdag for nye hjælper, så de ved, de helt basale ting, man skal gøre/ikke gøre som 
hjælper, således der skabes mest muligt ro og stabilitet. 
 
Desværre mener Julie, at Sanne Overgaard stadig ringer rundt til patienterne/klienter for at 
headhunte dem. 
 
Ride fysioterapien møder onsdag og fredag kl. 8.15. Her kunne det være en god idé at invitere 
ind på fælles morgenmad, julefrokost og andre sociale ting, så de føler sig som en del af 
klubben/fællesskabet og dermed også løfter ansvaret for deres arbejde.  
 
 
 
Berit Gutzke er ”plan B” mht. ride instruktør, men vores ønske er stadig, at Julie vil fortsætte 
indtil vi har en anden person, som har bestået optagelsesprøven til instruktør uddannelsen. 
Derfor aftaler vi, at Asger tager en snak med Louise og Sanne Kolind om organisation og 
almindelig interesse. Asger tager derfor kontakt med Lone, som vil prøve at give Julie et sidste 
kald mht. et sidste håb for Julie som vores ride instruktør.  
 
 
 
 


