
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK den 15. august 2022.  
 
Til mødet er Kristoffer, Lene, Martin Rahn, Martin Korsbæk, Rikke S, Berit og Lone. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde afholdt den 20. juni 2022 er enstemmigt godkendt. 
 
Kæphestehold. Doris og Ida kommer og fortæller om et evt. oplæg til et kæphestehold. Hun har 
deltaget i diverse informationsmøder heromkring. Idéen er god, og vi tror på det, så der arbejdes 
videre herpå. 
 
Arbejdsdage. Kommende dage aftales til 31/8, 14/9 og 2/10. Nærmere tidspunkt og plan følger. 
 
Springunderviser. Anna Sandahl kommer tilbage til SKRK og starter op igen 17/8-2022 med 
tilmelding. Fra 1/9-2022 bliver det med holdundervisning med 2 på hvert hold. 
 
Økonomi. Vi afholder et separat økonomimøde med rette vedkommende. Dog kan nævnes at 
Klubmodulet har fundet en fejl i deres opsætning, så der arbejdes på sagen. BDO laver et udkast til 
halvårsregnskab. Lene vender tilbage et muligt tidspunkt for et økonomimøde, når hun har talt 
med Henrik. 
 
Status på byggeri, mangelliste, oprydning mm. Kristoffer tager fat på Henrik, og de taler sammen 
om det videre forløb. 
 
Klubbens holdning til betaling af starter ved f.eks. DM for Hold, Distriktsmesterskab, Dressurens 
Venners Cup og evt. andet. Vi er enige om at vi betaler 100% resten af 2022 til betaling af starter 
med krav om medlemskab i SKRK. Fra 2023 sætter vi betalingen ned til SKRK betaler 50% og 
egenbetaling med 50% samt medlemskab af SKRK. 
 
Der tales meget om en evt. teambuilding dag med alt personale. Kristoffer og Lene prøver at lave 
en arbejdsplan over Martins arbejde og evt. planlægning af teambuilding dag/aften. 
 
Der bliver godkendt indkøb af ny trillebøre. Martin kigger på det. 
 
Næste bestyrelsesmøder bliver 19/9, 24/10 og 28/11 alle dage kl. 18.30 
 
Der er bevilget sponsorat til indkøb af spejle. Kan vi ikke finde penge nu og her til montering af 
disse, køber vi spejlene alligevel, så vi kan gøre brug af sponsoratet.  
 
Aktionslisten nåede vi desværre ikke igennem. 
 
Tak for behageligt møde. 
 
 


