
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på Kingos Vej 20 den 12. juni 2018.  
 
Til stede er Jesper, Louise, Asger, Lene, Anette og Lone. 
 
Der blev talt om det kommende stævne og om alt praktisk heromkring. 
 
Jesper fra sponsorudvalget fortæller lidt om sponsorudvalgets arbejde. De har flere ting i gang 
bl.a. en sponsortavle, hvor det er hensigten at ryttere med placering skal fotograferes foran, 
således vore sponsorer bliver mere synlige. 
 
 Arrangement den 20/6 på Egeris Stadion for ”foreningsløse” hvor vi er tilmeldt. Vi mangler 
personer som vil vise flaget for os kl. 16.30. 
 
Aktionsnr. 77 - intet nyt 
Aktionsnr. 87 - Anja, DRF og Louise mødes på tirsdag og tager hånd om det 
Aktionsnr. 98 - intet nyt 
Aktionsnr. 108 - do 
Aktionsnr. 111- do 
Aktionsnr. 120 - Anette har korrespondance med Hans Iversen, Skive Kommune. Han vender 
tilbage. 
Aktionsnr. 143 - Louise siger at oliering skal foretages fredag/lørdag i juli måned. Ansvaret 
bliver fordelt således at Lene tager uge 27, Lone tager ansvaret for oliering i uge 28, Jesper 
tager uge 29 og Anette tager uge 30. Jacob skal ”male” hvidt. 
Aktionsnr. 144 - Louise har lavet en plan. 
Aktionsnr. 145 – Er taget beslutning herom 
Aktionsnr. 146 - Rikke står for halvsårsregnskab 
Aktionsnr. 147 - Det har Anette styr på 
Aktionsnr. 148 - do 
Aktionsnr. 149 - Asger ligger invitation op og rykker for tilmelding efter stævne 
 
Louise fortæller at Isabella er ansat med løntilskud i juni, juli og august måske med mulighed 
for forlængelse. 
 
Vi har et problem med halm. Vores nuværende leverandør undgår at besvare opkald. Der blev 
drøftet at skifte alle bokse til træpiller pga. den meget stigende pris på halm. Louise laver 
beregninger på hvad bedst vil kunne svare sig. 
 
Hun fortæller at der er vandet rigtig meget i denne for sommer, og at der kunne være en god 
idé i at lave en opsamling af regnvand for ikke at betale dyre vandafgifter.  
 
Næste møde bliver engang i august. Asger lægger datoer til afstemning op på FB 
 
17-19. august er der springstævne på SKRK. Næste arbejdsdag bliver 11. august. 
 
Hvordan er status på indkøb af målepind til måling af fugt i hø/halm? 
 
Tak for behageligt møde 


