
Referat af bestyrelsesmøde afholdt på SKRK 19. september 2022. 
 
Til mødet er Kristoffer, Henrik, Martin Rahn, Lene, Berit, Rikke S, Martin K og Lone. 
 
Godkendelse af referat fra sidste møde den 15. august 2022 er enstemmigt godkendt. 
 
1. Kristoffer og Henrik har haft møde med banken. Vi optager et kreditforeningslån på kr. 2,0 
millioner, og Henrik og Kristoffer tager endnu et møde med Godsk Entreprenør om aflevering af 
det nye byggeri. Der er stor fokus på øgede forbrugsomkostninger og stigende energipriser. 
 
Der arbejdes hårdt på halvårsregnskab, men Klubmodulet er igen ikke helt oppe at køre. 
Debitorforfaldslister er pludselig væk. Klubmodulet arbejder stadig på sagen. Der skal i den grad 
være fokus på øgede omkostninger og øgede energipriser. Der skal arbejdes på optimering af 
driften, og desværre igen varsles prisstigninger. 
 
2. Vi er alle enige om, vi havde en rigtig god dag til indvielsen. Martin Rahn laver pressemeddelelse 
til DRF. 
 
3. Priser på træpiller. Henrik har talt med Rammen Træpiller. Alternativ foreslår de solsikkepiller. 
Vi ved ikke noget om, hvordan de fungerer som strøelse. Alternativ igen kunne være smuld, men 
det er der heller ingen erfaring med til heste. Der er øget fokus på omkostninger og forbrug i det 
hele taget af især træpiller, da vi risikerer ikke at kunne modtage, dem som vi har brug for og ej 
heller kan/vil betale prisen. 
 
Henrik har fået leveret 12 baller rasphalm, som skal afprøves på bl.a. Shakira, Anette Koldings 
hest, når hun kommer retur fra ferie. 
 
4. Lyset i sadelrummet slukker ikke. Elektrikeren siger, sensorerne ikke kan tage højde for alle de 
høje skabe, der er indsat. Berit tager fat på Åkjær El med kontakter til Sadelrummet og også gerne 
i den store ridehal. 
 
5. Status på Dommertårne. Hansenberg i Kolding kan lave dommertårne efter vores mål. De koster 
kr. 9.000,- + moms og en produktionsskole Struer laver dem umiddelbart til samme pris, dog med 
mindre fragtomkostninger. Lene undersøger leveringstid på dommertårn fra Struer og endelig pris 
inkl. fragtomkostninger. Isolering af dommertårn sørger vi selv for. Der var enighed om at købe 1 
stk. dommertårn.  
 
6. Jesper Bligaards forslag om fartbegrænser ift. kabelbeskyttere drøftes. Henrik undersøger ved 
Kommune om de evt. har nogle skilte vi kan sætte op først og fremmest, således vi tydeligt 
synliggør fartbegrænsningen på 15 km/t. 
 
7. Daglig leder – Personaleledelse, samt grænseflade mellem leder og bestyrelse – 
kommunikation. Vi taler om, hvorvidt vi kan løse opgaver som bestyrelse med langsigtede planer 
og ikke så meget drift. Vi ønsker at optimere, således driften mere kan overgå til den daglige leder 
og bestyrelsen kan tænke mere i fremtid, økonomi, visioner mm. 



 
8. Martin Rahn henter Kingslands vinterjakker hos Rytterhuset til klubtøj på tirsdag i næste uge, 
som vi kan kigge nærmere på. Hvis vi lægger en samlet ordre opnås større rabat, men det får 
Martin videre information om på mødet på tirsdag. Ønskes andet end vinterjakker, kan dette også 
komme på tale. 
 
9. Evt. Henrik og Lone har holdt møde med Skive Kommune ang. varme i huset ved 
beridereleverne. Skive Kommune lovede at kigge på, om de kan være behjælpelig med en anden 
form for varme opvarmningsløsning. Samtidig blev vi gjort opmærksomme på, at vi selv står for al 
indvendigt vedligehold, hvor Kommunen kun står for det udvendige. 
 
Kristoffer meddeler, at for at få kreditforeningslånet i hus skal der indkaldes til en ekstra ordinær 
generalforsamling. Han tjekker vedtægter mm og får dette gjort snarest. 
 
Tak for endnu et godt møde. 
 
 
 


