Skjern Rideklub
Bestyrelsesmødereferat
Møde dato:
Onsdag den 25. november 2015 kl. 19.00
Deltagere:
Jens Falck Thøstesen, Anne Hau, Hardy Højris Jensen, Erling Kristensen, Flemming Agerbo, Anette Lauge
Jørgensen.
Afbud:
Louise Poulsen og Martin Jensen

Referat
1. Nyt medlem i bestyrelsen
Mads Loldrup er udtrådt af bestyrelsen og tandlæge Erling Kristensen er indtrådt som afløser. Vi
byder hjerteligt velkommen til Erling, og ser frem til at kunne gøre gavn af hans mange ressourcer i
Skjern Rideklub.
Tak til Mads Loldrup for stor indsats og hjælpsomhed gennem tiden. Mads har bl.a. været manden
bag den nuværende hjemmeside, samt meget andet.
2. Siden sidst
Der har i 2015 været høj aktivitet med udbyggelse af faciliteterne i klubben. Der er i løbet af året
investeret ca. kr. 450.000 i bl.a. forbedring af folde, etablering af dræn, ny udendørs ridebane,
lysanlæg samt ny ridehusbund i begge haller. Investeringerne er foretaget med egne midler, og der
er således ikke optaget lån hertil.
Der skal i 2016 foretages en ombygning af de nuværende staldforhold, således disse opfylder
reglerne i den kommende lovgivning om hestehold.
Medarbejder Caroline Efryd Vejen-Jensen har opsagt sit job hos Skjern Rideklub for at starte på
berideruddannelsen den 12. april 2016. Vi ønsker ”Caro” alt mulig held og lykke med uddannelsen,
og takker for hendes altid gode humør og hjælpsomhed.
3. Nyt fra udvalg
Januar distriktsstævnet 2016 flyttes en uge frem på grund af dommer kursus.
Ridelejr 2016 forventes afholdt i uge26.
Sussie Dvinge Agerbo er påbegyndt kontakten til sponsorer for året 2016. Der forventes
tilsagn/uændret opbakning fra sponsorerne. Vi sætter stor pris på Skjern Rideklubs sponsorer, som
er med at gøre det muligt. Vi opfordrer alle klubbens medlemmer til at bruge og støtte op om vore
sponsorer, som kan ses på Skjern Rideklubs hjemmeside.

4. Nye tiltag
Som følge af væsentlige forbedringer af blandt andet baner, barriere m.m. er turridehuskort med
virkning pr. 1. december 2015 steget til kr. 50,00 pr. gang.
Renovering af stald og bokse forventes planlagt udført i sommerferien 2016. Alle bokse udskiftes.
Spiltov dog ikke.
5. Dato for ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.30 i cafeteriet
6. Næste bestyrelsesmøde
Det næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24. februar 2016 kl. 19.00 i sekretariatet.
7. Eventuelt
Jens Falk sørger for juletræ.

Referent
Flemming Agerbo

