Web-Referat af
Vestegnens Rideklub´s
Bestyrelsesmøde nr. 6 den 11. juni 2014 kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Cecilie, Karsten, Helle og Britha
Afbud: Amanda
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 5: Godkendt og underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport
Regnskab og Regnskabsanalyse for perioden 1. jan.-30. april 2014
Periodens nettoresultat:
Regnskab:
34.735
Budget: 36.936
- 2201
Indtægter:
Regnskab: 959.540
Budget: 963.510
- 3970
Omkostninger:
Regnskab: 898.208
Budget: 900.242
+ 2034
VER er fået et ekstraordinært tilskud på kr. 75.000, fra H-T.K. til ny bund i det store
ridehus.
VER få kr. 21.380,79 retur fra DONG, mindreforbrug i 2013
Renovering af ventilatorer, sker så snart vi har modtaget pengene fra DONG
Der er bestilt nye brædder og stålplader til renovering af bunden i boksene
Ansøgning om økonomisk hjælp fra Høje-Taastrup Kommune til
vedligeholdelsesarbejder. Forretningsudvalget har indsendt et overslag over
renoveringsudgifter for 2014 og 2015 på ca. kr. 600.000
b) Driften:
Staldpladser indflytning: Bettina pr. 1. juni
Staldpladser fraflytning: Cassandra - Hypnôse
Britha laver nye regler for tildeling af ledige staldpladser
Britha laver nye regler for reservation af boks på VER - og pris herfor
Rideskolen: Købes Charm og Dancing Joy
Dolly og Pippi ude af drift
Ny parter:
Filur: Dicte Sandberg-Hansen
Kalula: Nathalie Hviid Nielsen
Prøveparter:
My Little Boy: Nathali Johansen
Dancing Joy: Margrethe Olsen
Aktiv sommer - venteliste
Miniridelejr - 6 tilmeldte
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Klubmøde torsdag den 28. august 2014
Hestens Værn på besøg den 9. juni, om indeklimaet og Schamir, vi afventer rapporten.
c)

4.
5.

6.

Personale:
Christina ansættes fast som rideskoleunderviser i rideskolen mandag-torsdag
Mia spørges om hun vil være interesseret i en af aftenerne.
Ida fortsætter med onsdag og fredag, Pernille K med springningen og lørdagsholdene.
APV´er, Helle får dem til videre behandling og sammenskrivning

Opfølgning fra tidligere møder
Helle besvare mails.
Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget (Cecilie)
Godt stævne den 31. maj- 1. juni, hvor der blev afviklet Vestegnspokalen og
Klubmesterskaber i dressur. Lille og hyggeligt stævne
Stævne igen den 14.-15. juni med VM i dressur hest/pony
Distanceudvalget i Distrikt 1 har forespurgt VER om afholdelse af Distriksmesterskabet
i Distance 2014 i stedet for Albertslund Rideklub som er lukket på grund af kværke.
VER vil gerne være med. Bibi som er medlem af rideklubben har vundet
Distriktsmesterskabet de sidste 2 år for VER. Vi vil også gerne promovere os inden for
denne gren af ridesporten.
b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget (Amanda)
Der har været fotodag med parterne, rigtig god dag. Mange gode billeder. Vi skal have
rykket fotografen for billederne der blev taget af rideskolehestene til hjemmesiden.
Britha overtager sammen med Christina afholdelse af Miniridelejren i august måned.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget (Britha)
Løbende opdatering, der har ikke på det sidste været nogen angreb på VER via Face
book-siden
d) Energi- og spareudvalget (Helle) Intet nyt
e) Sponsorudvalget (Karsten) Intet nyt
f) Udvalget for hold af heste (Karsten)
Britha indkøber 2 bøger fra DRF omkring ombygning af stalde
Evt. herunder ny mødedato.
Ny mødedato: Onsdag den 27. august 2014 kl. 18.00 på rideklubbens kontor
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