Skjern Rideklub
Bestyrelsesmødereferat
Møde dato:
Onsdag den 16. august 2017 kl. 18.30
Deltagere:
Jens Falck Thøstesen, Anne Hau, Hardy Højris Jensen, Erling Kristensen, Flemming Agerbo, Anette Lauge
Jørgensen, Martin Jensen
Afbud:
Louise Poulsen

Bestyrelsen blev konstitueret, uden ændringer på div. poster.
Vinnie valgte efter flere måneders sygdom i foråret at sige op, og Linda Krogh der har været rytter,
hesteejer, sportsudvalgsmedlem osv. gennem flere år hos os, trådte til med det samme i en deltidsstilling,
foreløbig primært i stalden. Caroline er fortsat underviser 2 dage i ugen, og herudover er Marie Boe (der
også er rytter hos os gennem flere år, samt medlem af juniorudvalget) ansat pr 1 aug. I en deltidsstilling.
Marie starter hurtigst muligt på noget træneruddannelse, da der er behov for flere undervisere til de yngste
elever.
Økonomien er fortsat stabil, men da opstaldningspriserne har været uændret gennem 4 år, vælger vi en
regulering pr 1.okt. Prisen for hest stiger med 200 kr pr måned, mens den for pony stiger 100 kr. Det
pointeres at hesteejernes pris på tilkøb af hø (100 kr pr måned for 3 kg hø dagligt), slet ikke modsvarer
klubbens udgift, da der i år er stor mangel på godt hø. Vi arbejder på, og håber at kunne fastholde dette
tilbud, men det danske vejr er i den sammenhæng vores værste fjende, så vi må med høet ligesom med
græsfoldene, glæde os over den tid der går godt.
Siden sidst har der været afholdt en vellykket ridelejr, med et flot overskud, og fine trøjer til deltagerne,
venligt sponsoreret af Ådum Autoophug og Ringkøbing Landbobank. En stor tak til alle de der bidrog med
hjælp til forplejningen, da personalet var rigelig udfordret.
Elevhestefolden har fået en kærlig hånd med mange nye hegnspæle, og Jens har lovning på en maskine der
sammen med noget gift, kan blive en stor hjælp til bekæmpelse af vårbrandbæger på foldene næste år.
Overvågning i både haller og stalde, (skiltning kommer en af de nærmeste dage ) er installeret, og
herigennem håber vi at forebygge såvel indbrud som hærværk, ligesom der af hesteejerne forventes en
lidt større grad af disciplin i forhold til ordensregler og almindelig oprydning. Opstaldningskontrakten bliver
fornyet, og der var enighed om her at præcisere, at hesten står opstaldet på ejers egen risiko, ligesom
udstyret skal være omfattet af egen indboforsikring. Klubben kan således ikke drages til ansvar ved f.eks
indbrud, overvågningen er tænkt forebyggende, og kan selvfølgelig drages til nytte for politiet i forhold til
opklaring.
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Der var fra det seneste hesteejermøde en forespørgsel på, om klubben kunne tage forhandlingen af et
foder som et par hesteejere er interesseret i, men bestyrelsen ønsker ikke at involvere klubbens økonomi i
et sådan projekt, da det relativt let kunne udvikle sig til en slags ”købmandsbutik” . Man var dog enige om,
at man kan forlænge prøveperioden med eget foder for de 2´s vedkommende, så længe personalet kan
trives med det, og det i øvrigt ikke optager for meget plads i foderrummet, men man understreger, at det
ikke er en tendens vi ønsker.
Anette oplyste, at der på mødet havde været et ønske om at lucernen ”serveres” i hver enkelt box, og dette
blev umiddelbart indfriet. Spørgsmål om at erstatte de nuværende foderhække til grovfoder med
alternativer, ønsker bestyrelsen ikke pt at imødekomme. Vi har jo netop valgt ar bevare denne
boksindretning da den har fungeret godt for hestene i 16 år, og den matcher perfekt arbejdsrutinerne, og
de produkter vi i øvrigt basserer driften på. Skulle situationen opstå, at en hest mistrives og bærer præg af
ikke at få tilstrækkeligt halm/hø/wrap , så vil Anette se på, om et evt naboskift kan være en løsning. Men
set i lyset af, at hestene jo ikke skal æde 24 timer i døgnet, forventes det ikke pludselig at blive et problem.
Af kommende projekter var renovering af luftefoldene bag løsdriften på tapetet. Der arbejdes på en løsning
med noget overdækket fodringsplads og måske mulighed for vandkopper når de 3 folde lægges sammen til
2. En skriftlig foldplan, skal når efteråret nærmer sig, formuleres i et samarbejde hesteejerne imellem, så vi
så vidt muligt kan tilgodese flest mulige ønsker. Foreløbig håber vi på en lang sensommer, så græsfoldene
kan bruges noget endnu, men Anette forbereder en mulig foldplan, hvor hesteejernes ønsker forhåbentlig
kan passes ind, indenfor de rammer der til den tid er mulig.
Næste bestyrelsesmøde i november.

Referent
Anette Lauge Jørgensen

Side 2 | 2

