
Webreferat af 
Bestyrelsesmøde nr. 2 torsdag den 6. februar 2014 kl.18.00 på 

kontoret Snubbekorsvej 24-B 
Tilstede: Karsten, Helle, Martin og Britha 

Afbud: 1. suppleant Cecilie 
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde og årsberetning

Godkendt og underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:

a) Økonomisk rapport:
For perioden 1/1 - 31/12-2013, gennemgået og godkendt
Revision af årsrapporten finder sted den 18. februar 2014 kl. 18.00 på klubbens
kontor. Intern revisor Anna Seidenfaden har meldt afbud, revisorsuppleant Liza
Hansen indkaldes sammen med Jørgen Fejlstrup. Desuden deltager klubbens
formand Karsten og klubbens kasserer Britha.
Budget for 2014 blev fremlagt sammen med årsrapporten blev godkendt.

b) Driften:
Staldpladser:
Der kommer 2 nye pensionærer den 1. marts
Marina kommer tilbage med Capaso
Regitze kommer Futures Fotou
Løbegangen til privat- og skolehestefoldene er blevet renoveret opfyldes senere
sammen med renovering af indgangene til foldene.
Dieseltank ankommet, certifikat fremsendt til H-T Kommune.
Lars flytter den gamle ud så den kan blive afhentet.
Den nye sættes midlertidig i hjørnet indtil der er støbt.
Vi vil afprøve halmpiller i stedet for træpiller, der bliver bestilt 1 tons når
træpillerne er brugt op.

c) Rideskolen:
Bonnie er udskiftet med en ny pony Ma Belle som nu har været på prøve i 14 dage.
Rideskoleunderviserne holdt møde den 6. februar.
Der har været afholdt fødselsdagsfest for en rideskolerytter i rytterstuen og ridning
med 3 ponyer, stor succes. Tilbud laves til andre som gerne vil afholde sådan et
arrangement.

4. Personale:
Gode tilbagemeldinger fra rideskolerytterne om de nye undervisere.
MUS-samtaler med Pernille og Berit har været afholdt den 11. januar af Karsten og Britha.
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5. Opfølgning fra tidligere møder: 
Møde med Høje-Taastrup Fjernvarmeværk, der arbejdes videre med dette projekt med 
henblik på fremlæggelse på generalforsamlingen den 27. februar 2014. 

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

Dressurstævne med 106 starter, god stævnerapport og velfungerende stævne 
Gitte B. Nielsen er blevet championatsvinder, DRF´s distrikt 1 i 2013 i 
Distanceridning 

b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget 
Forberedelserne er i gang til Fastelavnsshowet 
Den 19. februar, er der foredrag med dyrlæge Maria Nørgaard om hesten/ponyens 
ryg. Opslag på rideskolen og hjemmeside er lavet. 

c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget 
Flot avisomtale af rideskolen i Vestegnsavisen og Lokalavisen Taastrup  

d) Foldudvalget 
Er nedlagt dags dato 

e) Udvalget vedr. Hold af Heste 
Bo Pedersen Høje-Taastrup Kommune kontaktes for opfølgning af klubbens 
henvendelse 

7. Ordinær generalforsamling den 27. februar 2014. 
Indkomne forslag: 
Bestyrelsen stiller forslag til indlæggelse af fjernvarme på VER 

8. Evt.  
Britha har deltaget i DRF´s distrikt 1 generalforsamling den 3.februar, distriktet har fået ny 
formand. 
Lars Seidenfaden, klubbens trofaste alt muligmand er flydt 50 år, der er købt en gave fra 
Rideklubben. 
Ny mødedato aftales efter generalforsamlingen med den nye bestyrelse. 
 
 
 
Karsten Bratlien Hein  Helle Madsen 
Formand   Næstformand 
 
Britha Skov Jensen   Martin Hansen 
Kasserer/sekretær   Bestyrelsesmedlem 
 
Cecilie Jensen 
1. suppleant (ikke tilsted) 
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