
Bestyrelsesmøde torsdag, den 26. januar 2023 kl. 19.00 
 
Afbud:  Ingen 

Gæster: Ingen 

 
Dagsorden:   

o Godkendelse af dagsorden.  
 
o Godkendelse af referat fra 15. december 2022 

 
o Orientering v/daglig leder 

o Siden sidst. Der er håb om to nye elevheste snart kommer i stalden.  
o Status på personale – personalemøde. Louise er pt. på skole og Erik er 

sygemeldt, så vi mangler meget hænder, men personalet klør på og håber snart 
en alm. hverdag vender tilbage. 

o Spring i elevskolen. Vi vender om SKRK stadig kan tilbyde springundervisning 
både af hensyn af det nuværende hestemateriale samt de timer vores elevheste 
pt. bruges. Samtidig drøftes det, hvad undervisningen ellers burde indeholde, 
hvis vi ikke fortsat laver springhold for elevskolen. Vi beslutter at vende emnet 
igen næste gang. 

 
o Orientering v/formanden 

o Siden sidst. Der skal tinglyses en ny forpagtningsaftale, når Hans Jakobsen 
overtager Leifs ejendom. Vi skriver alle under på at Fjordland må varetage vores 
interesser i denne henseende. 

 
o Orientering v/kasserer. 

o Årets regnskab for 2022 skulle være lige på trapperne til BDO, dog ser vi et større 
underskud pga. øgede driftsomkostninger samt øgede energipriser. 

o Budget 2023. Måned for måned skal følges nøje i 2023, således vi hele tiden har 
”en finger på pulsen” og kan handle herud fra. 

o Status afslutning byggeri/reklamation tag. Sagen er overgået til advokat. Vi lader 
juristerne tage sig af det afsluttende forløb. Henrik har teten på sagen også efter 
han træder af som bestyrelsesmedlem. 

o Klubmodul vs. Zakobo. Henrik siger, vi skifter til Zakobo b.la. for meget nemmere 
brugervenlighed, kreditormodul og et pointsystem, hvor man skal hjælpe til x 
antal stævner, og gør man ikke det, så kan man ikke forsætte sin ridning. Der er 
mulighed for både en intern og offentlig webshop. Online styring af brug af 
heste, foder og meget andet. Så alt i alt en meget nemmere og brugervenlig 
form for klubmodul. Henrik stemmer af med Rikke A, hvornår det er mest 
hensigtsmæssigt at skifte og ifølge Henrik kan Zakobo konvertere alle 
oplysninger over, dog undtaget af medlemmers kortoplysninger. 

 
o Stævneudvalg: 

o Fremtidige stævner. Vi har tre stævner her i februar, så nu skal vi have alle unge 
som gamle hjælpere med, således vi kan få en masse penge i kassen til vores 

dejlige rideskole     
 

 



o Elevskolen/Undervisning/Heste: 
o Status på undervisning 
o Status på Heste 
o Rytterlejr 2023, planlægning og afvikling. Gerne tanker fra rideskole og 

underviser. Vi drøfter det næste gang. 
o Partsmøde. Der er kommet mange nye parter. Martin R vil gerne holde møde 

med de nye parter sammen med Martin K, således vi kan byde nye parter 
velkomne samt partskontrakter kan blive udleveret/underskrevet.  
 

o Sponsorudvalg:  
o Orientering. Nadia meddeler, at sponsorudvalget har fuld gang igen at søge 

diverse fonde. Nye lamper til hal 2 og 3 er bestilt, dog ikke leveret endnu. Vi skal 
selv sørge for montering, hvor vi håber folk vil være behjælpelige hermed, så vi 
kan spare penge på energien og give et fantastisk lys i alle haller. 

 
o Arbejdsdage:  

Søndag 5/2-2023 kl. 09.00. Nye arbejdsdage planlægges efter generalforsamlingen. 
 

o Møderække  
Mandag 20/2-2023 kl. 18.30 
Generalforsamling 28/2-2023 kl. 18.00 for Vennerne og kl. 18.30 for SKRK 

 
o Eventuelt 

o Lysmaster til udendørs banen. Lene fortæller at Skive Friluftsråd har kontaktet 

hende om, at der er nogle lysmaster ved Højslev Kirkeby stadion, som vi må få.. 

Vi kan være bekymrede for, om vi har økonomi til at have lysmasterne tændt. 

Berit kører forbi og kigger på masterne for at danne et overblik over hvordan de 

sidder fast eller ej, hvordan de evt. lyser og hvordan de evt. kan flyttes. 
o Nye til bestyrelsen. Det er ikke lykkes os at finde nogen endnu, men alle vil i den 

næste måned forsøge at finde personer, som har lyst til at give en hånd med. 
o Henvendelse fra Medlem. Hegn & Grovvare i Skave ønsker at sætte bod op ved 

stævnerne i februar. Lene har fået en mail fra dem, så hun svarer og finder ud af, 
om de evt. kunne være nye sponsorer. 

o Lygtepæle. Ingen ved hvem lygtepælene tilhører. Både Rikke S og Henrik har 
forsøgt at få Skive Kommunen i tale, dog uden held. Skive Kommune har skrevet 
til Henrik, at den asfalterede vej er offentlig vej, og således må det også være 
deres lygtepæle. Henrik prøver at tage fat i Mogens Birkelund og Rikke S. tager 
fat i Annemette fra Skive Trav i håbet om at der kan komme lys i dem. 

 

 

 


