Skjern Rideklub
Bestyrelsesmødereferat
Møde dato:
Onsdag den 8. juni 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Jens Falck Thøstesen, Anne Hau, Hardy Højris Jensen, Erling Kristensen, Flemming Agerbo, Anette
Lauge Jørgensen, Louise Poulsen, Martin Jensen
Afbud:
Ingen

1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen blev konstitueret. Ingen ændringer på div. poster.
2. Lejlighed
Lejligheden er lejet ud til Kasper, der også er i en slags praktik hos os.
3. Personalenyt
Anette orienterede kort om personalet, der pr. d 25/6 igen bliver suppleret med Caroline. Det har
været travle måneder under hendes skoleophold, men vi glæder os til hun er på banen til ridelejren.
4. Ridelejr
Ridelejren i år er den største nogensinde. Vi har desværre måttet sige udsolgt til nogle stykker, men vi
håber på, at Juniorudvalget afvikler lidt mini-lejr i form af ”Wendy-Weekend” efter ferien så ingen
bliver snydt.
5. Nye folde til privathestene
Kommunen har tilbudt os midlertidigt at leje yderligere jord til afgræsning i forlængelse af elevhestenes
fold samt modsatte side af cykelstien. Den ene fold er allerede etableret og i brug. Den anden godt på
vej. Det er i første omgang folde der begge udelukkende tilbydes privathestene, og vi må understrege
at vi håber brugerne vil glæde sig over tilbuddet så længe det står til rådighed. Husk det er ikke en ret
men et ekstra tilbud for en tid. Forhåbentlig lang tid.
6. Økonomi
Økonomien ser stadig fornuftig ud, og med gode indtægter fra sponsorer til sportsudvalgets
arrangementer er vi rustet til at sætte renoveringen af stalden i gang umiddelbart efter ridelejren.
7. Staldrenovering
Vi vil forsøge at sælge det gamle inventar, måske det kan bidrage økonomisk til forbedring af
staldgangs-arealerne (gulvet er for glat). Der blev foreslået en ”total-vask” af loft og vægge inden det ny
inventar sættes op. Det vil vi absolut arbejde på at få med i kalenderen, så vi håber og forventer at
hesteejerne vil strække sig i forhold til tidsperspektivet, da der vil blive nogle dage uden mulighed for
brug af stalden. Hestene kan midlertidigt ”evakueres” til Anettes adresse i Tim eller evt. Hardys stald i
Borris, hvis ikke de må gå ude. Vi får brug for jeres hjælp for at afvikle hele proceduren på kortest mulig
tid, men det hører I nærmere om, så snart den endelige arbejdsgang er på plads. Baner og haller er
naturligvis til rådighed, og der kan bindes op/ sadles op foran løsdriften så der forventes ingen øvrige
begrænsninger mht brug af stedet under ombygningen.
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Der påbegyndes isætning af vinduer mod løsdriften i løbet af juni, og dermed enkelte rokeringer af
hestene i stalden. Vi får samme antal bokse men smallere staldgange. Når vi har det nye på plads, så
der vil af hensyn til sikkerheden blive ændrede færdselsregler på staldgangen, når vi starter op igen til
august. Det gamle inventar vil blive forsøgt solgt, afhentet og nedtaget af køber selv, hvis muligt.
8. Kørsel på Rideklubbens arealer
Der skal drøftes lidt trafik-politik med Peter Busk i nær fremtid, så vi får skabt mere ro bag stalden og
tæt på banerne.
9. Næste bestyrelsesmøde
Bliver i oktober, da vi får rigelig af praktiske opgaver hen over sommeren.
10. Frivillig indsats fra medlemmerne
Vi får brug for en stor frivillig indsats fra vores medlemmer både i forbindelse med staldombygningen,
men også til ridelejren og div. Foldprojekter.
Bestyrelsen ønsker alle alle en god sommer med fortsat godt vejr
Referent
Anette Lauge Jørgensen
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