
 

Webreferat for 
Vestegnens Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 1 den 8. januar 2014 kl.18.00 
på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

Tilstede: Karsten, Helle, Britha og 1. suppleant Cecilie Jensen 
Afbud: Martin Hansen 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkend 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 14 og klubmøde nr. 3 
Referaterne godkendt og underskrevet 

3. Orientering fra forretningsudvalget: 
a) Økonomisk rapport: 

Regnskab og regnskabsanalyse blev gennemgået for perioden 1.1-30.11.2013 
Der er en merindtjening på kr. 138.949 mod et merforbrug på kr. 224.428 = 
- kr. 85.479. Periodens nettoresultat er kr. -14.573 mod budgetteret kr. 92.033. 
Afmåling af foder: 
Der er konstater et merforbrug i forhold til det faktiske forbrug ifølge foderkort. 
Der anvendes bægre med hul og bægre uden angivelse af vægt. 
Der er foretaget en kontrolmåling af bægrene som anvendes til foder og lavet en 
vejledning i afmåling. Anslået besparelse ved nøjagtig udmåling og fodring vil give 
en besparelse på ca. 3-5.000 årligt. 

b) Driften: 
Løbegangen til foldene 
Det er umenneskelige forhold at arbejde under, håber på godt vejr så gangen kan 
blive renoveret. Der er lagt halm i en del af løbegangen. 
Staldpladser 4 ledige staldpladser pr. 1. januar og 6 ledige pr. 1. februar 
Behandling af 3 indkomne klager, taget til efterretning. 
Ridehusreglementet ændres til at hunde ikke har adgang i ridehusene. 
Britha undersøger prisen på omlægning af cylinder til klubbens døre + nye nøgler. 
Rideskolen-heste/ponyer: 
Sine har fået en benskade, sendes til røntgenundersøgelser. 
Oblabri, får ny sadel. 
Der har været en forespørgelse om fødselsdagridning lørdag den 1. februar. 
Britha taler med Pernille K. om hun vil være den ansvarlige. 

c) Personale  
Ida Bælum og Malene Flyttov Nielsen er ansat som nye rideskoleundervisere pr. 1. 
januar 2014. 
Der afholdes medarbejdersamtale med Berit og Pernille fredag den 10. januar  
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4. Opfølgning fra tidligere møder: 
Miljøtilsyn den 7. november, opfølgning på støbning af plads til opbevaring og påfyldning. 
Mikalas mand Stefan vil gerne hjælpe, der indkaldes til møde med Stefan når han kommer 
hjem fra ferie i uge 4. 
Kommunen orienteres om tiltagene. 
Vandtryk, den nye bestyrelse arbejder videre med sagen. 
Ventilatorer i stalden, den nye bestyrelse arbejder videre med udskiftning og reparation til 
somme. 
Fjernvarme, Karsten laver et oplæg til godkendelse på generalforsamlingen den 27. februar 
Dræn på rideklubbens område, tages op af den nye bestyrelsen med Høje-Taastrup 
Kommune 
Hjertestarter, vurdere den nye bestyrelse om skal anskaffes. 

5. Rapport fra udvalg: 
a) Stævne- og Sportsudvalget 

Klubmesterskaberne afviklet den 14.-15. december med i alt 49 dressurstarter og 74 
springstarter- tillykke til de nye klubmestre. 

b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget 
Forslag til dato for Fastelavnsshow den 23. februar, Lis laver kvadrilleridning for 
parterne, Cecilie er tovholder. 
Klubmøde med dyrlæge onsdag den 19. februar kl. 18.30-19.30, Foredrag om hestens 
ryg. 
Helle laver lidt at spise, Britha laver opslag. 

c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget 
Hjemmesiden er opdateret den 5. januar 2014 

d) Foldudvalget 
Intet nyt 

e) Udvalget vedr. Hold af Heste 
Intet nyt 

6. Ordinær generalforsamling den 27. februar 2014. 
a)   "Køreplan" for generalforsamlingen, godkendt 
      
Evt. herunder ny mødedato 
Ny mødedato: torsdag den 6. februar 2014, kl. 18.00 på klubbens kontor 
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