
 

Web - Referat af 
Bestyrelsesmøde nr. 5 mandag den 12.maj 2014 kl. 18.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 
 

Tilstede: Helle, Karsten, Amanda, Britha og Cecilie(referent) 
 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt. Britha påpegede at dagsorden til 
bestyrelsesmøder i henhold til forretningsorden skal udsendes seneste 7 dage før 
mødet. 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, nr. 4 - 2014: Godkendt. 

3. Orientering fra Forretningsudvalget: 

a) Økonomisk rapport 
Regnskab og regnskabsanalyse for periode 1. jan.- 31.marts 2014 

Periodens nettoresultat: Regnskab:  109.478 Budget: 36.567 + 72.911 
Indtægter: Regnskab:  789.740 Budget: 732.910 + 56.830 
Omkostninger: Regnskab:  660.265 Budget: 676.594 - 16.329 

Etablering af Tankplads er afsluttet, kostede kr. 6000,- Bestyrelsen takker de 
frivillige som hjalp med dette projekt. 
Løbegange: Ingen regning modtaget, anslået ca.kr. 15.000 -20.000 

Renovering af folde: Ingen regning modtaget, anslået ca. kr. 20.000 

Renovering af bokse, mod rotter, anslået ca. kr. 20.000. 

Renovering af ventilatorer, anslået ca.kr. 16.000 

b) Driften 
Staldpladser indflytning: 
Cassander pr. 14. april 
Chavalier pr. 1. maj 
3 nye heste pr.1. juli 

Staldpladser fraflytning: 
Romani pr. 1. juni 

Regler for reservation af staldplads på VER. 
Der udarbejdes nye regler. 

Rideskolen: 
Udskiftning af Silas og Sine der købes kun en ny heste 
Charm på prøve, der foretages heldbredstjek for køb 
Enetimer 16. maj alle pladser er optaget 

c) Personale: 
Opsigelse fra Malene med fratræden 1. juni 2014 
Mia og Christina ansat som vikarer i rideskolen 
Ida har ønsket ferie i uge 34. 
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4. Opfølgning fra tidligere møder: 

Bål og hytteplads, der er sendt flere henvendelse til Høje-Taastrup Kommune om denne 
plads uheldige placering. 
Ansøgning om økonomisk til nye ridebaner afslået af Høje-Taastrup Kommune. 

5. Rapport fra udvalg: 

a) Stævne- og Sportsudvalget (Cecilie Jensen) 
Rideskolestævnet 36. starter hyggeligt stævne. 
Forberedelser til kommende dressurstævner Cecilie indkalder til møde snarest. 
Vi har modtaget et tilbud om lån af springudstyr, Cecilie se på det 
Hold til VM, der stiles 2 hold 

b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget (Amanda) 
Foder-lukkevagter: Amanda tager lukke og fodervagter søndage i henhold til 
vagtplan. 
Aflyst springkursus, fremadrettet skal dette kursus ikke afholdes tirsdage aftener 
hvor Lars har springundervisning. 
Inden 14. dage skal der foreligge program og økonomisk overslag for ridelejr i uge 
32 

c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget (Britha) 
Camilla Skibsted indtræde i udvalget med henblik på administrationen af VER's 
Facebook side. 

d) Energi-og spareudvalget (Helle) 
Lars Grøndal undersøger prisen på en elmåler til skuret. 

e) Sponsorudvalget (Karsten) 
CD-rom er indkøbt, der indkaldes til møde i udvalget snarest. 

f) Udvalget for hold af heste(Karsten) 
Rideklubben har sendt ansøgning til Høje-Taastrup Kommune om medvirken til 
gennemførelse af loven. 

6. Evt. herunder ny mødedato 

Ny mødedato bliver onsdag den 11. juni kl. 18.00 (mødeindkaldelse senest 4. juni 
2014) 
 
 
 
 
 
Karsten Bratlien Hein  Amanda Poulsen 
Formand   Næstformand 
 
 
Cecilie Jensen   Britha Skov Jensen 
Sekretær   Kasserere 
 
Helle Madsen 
Bestyrelsesmedlem 
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