Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den14. maj 2018.
Til stede er Anette, Lene, Vibeke, Jacob, Jesper Lone, Asger (på telefonen) og delvist Louise
1. Formanden beretter, at Louise har været af sted til repræsentantskabsmøde ved DRF. Et
vigtigt element hun hørte om, er at man kan søge midler hjem. Dette sendes til Jesper, så
sponsorudvalget kan tage vare herpå.
Datapersonlovens nye regler skulle være overholdt. Det nye klubmodul afhjælper os til at
holde reglerne.
2. Aktionslisten blev drøftet, rettet og enkelte punkter slettet.
3. Der er en difference på kr. 313.000,- i regnskabet, som Anette gerne vil have en forklaring
på. Det afventer hun fra Rikke A. Rikke A vil gerne helt af med regnskabet, og det afventer vi
hermed, således vi kan få en rød tråd heri. Det vil lettere gøre økonomidelen, da Rikke A. ikke
deltager i bestyrelsesmøderne, og vi derfor mangler info omkring dette punkt.
Vi aftaler, at der til næste møde evt. skal laves et halvårsregnskab/overblik.
Pr. 21. maj skifter vi alle vore aktiver/passiver over i Salling Bank.
Anette taler med Dorthe Sigh om indsendelse af papirer vedrørende optagelse af
kommunelån, da vi alle mangler erfaring heri.
4. Louise fortæller, at personaledelen fungerer optimalt pt. Caroline er kommet tilbage fra
hendes skoleophold med fine resultater, og næste skoleophold for beridereleverne bliver
først i efteråret 2019.
Driften kører optimalt. Der er nyt foder på prøve fra Kraft Original Grov, som afprøves på
personalets heste først inden endelig beslutning om foderskift tages, for ikke at skabe for
mange unødige skift. Foderet fra Kraft er både et mere anerkendt mærke som billigere i drift.
Mht. herpes situationen er der stadig ro på, og man forventer at SEGES udmelder ”åbne
stalde” igen primo uge 21, men vi følger deres anbefalinger.
Jesper fortæller at den nye ”Gitte” (”Gitte” er den nye afløser for ”Hugo” som er vores maskine
som bruges dagligt til mugearbejde mm) er sat i ordrebogen og skulle komme ultimo juni
2018. På den bekostning har vi desværre mistet Scantruck som sponsor. Benny skal evt. have
en vejledning på serviceområdet, men Jacob siger, at det er så nemt, så der skulle ikke være
noget at gøre forkert. ”Hugo” skal betales ud senest 31/5-2018. Jesper sender faktura for
indfrielse til Rikke om betaling heraf.
5. Kort status på ride fysioterapi er, at Asger har styr på ride fysioterapeuter og ride
instruktører fremover. Alle andre holder sig udenfor, så ikke flere høns/haner blandes ind i
det end hvad nødvendigt er.

Lene overtager posten som kontaktperson for ride fysioterapien afdelingen.
Tak for god ro og orden.
Næste møde bliver efter afstemning af flest mulige deltagere. Nærmere info på FB.

