
 

Webreferat af 
Vestegnens Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 7 den 28. august 2014 kl. 18.00 
på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

Tilsted: Karsten, Helle, Cecilie, Amanda og Britha 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 6 fra 11. juni 2014: 
Godkendt og underskrevet 

3. Orientering fra forretningsudvalget: 
Økonomisk rapport 
Regnskab og regnskabsanalyse for perioden 1. januar - 31. juli 2014 
Gennemgået og godkendt. 

Driften: 

Opstaldninger: 
Staldpladser fraflyttet: Ratmatazz 
Staldpladser indflyttet: Adino-Bell-Las Vegas-Chevalier-Dixi-Roussaeu 
8 på ventelisten 
Der er foretaget omlægning af arbejdsopgaverne i stalden på grund af Pernilles 
sygemelding. De 2 medarbejder i stalden får hvert deres arbejds- og ansvarsområde, 
Forretningsudvalget overtager ledelsen af den daglige drift. 
Der er foretaget renovering, spuling og maling af stalden og alle bokse 

Arbejdslørdag den 27. september 

Indbrud i rytterstuen, sodavandsautomaten totalskadet, anmeldt til politiet og 
forsikringsselskabet. 

Fold nr. 8 vil blive opdelt i 2 lige store dele permanet, gøres ved arbejdsweekenden 
den 27. september. 

Rideskolen 
Aktiv sommer gået godt, der er foretaget evaluering og hvad der skal ændres til næste 
år. 
God Miniridelejr, 11 rytter deltog, positiv tilbagemelding fra de deltagende ryttere. 
Igen i år har parterne haft mulighed for at ride deres parthest fra den 3. - 6 august. 
Der har været en stor omlægning af alle rideskolehold efter den nye skolereform er 
trådt i kraft, der er nye tiltag som hold med kun 6 mod ekstrabetaling, hold onsdage kl. 
20-21 og vi forsøger med et hold fredag med ponygames, track, stafetspringning mv. 
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Parter: 
Sarah/Magnus - Sofia/Bubber - Margret he/Joy - Ida/Chippo  
Ledige parter på Kalula- Pippi-Bali-Charm 
Heste/ponyer: 
Bounty er blevet godkendt af dyrlægen den 28. august 2014 

Personale rideskolen: 
Mandage: Christina fritidshjem - Tenna aftenholdene 
Tirsdage: Christina motionshold/ fritidshjem - Pernille K springning 
Onsdage: Ida 
Torsdage: Christina 
Fredage: Ida 
Lørdage: Pernille K 

Personale stalden: 
Berit er i stalden på fuldtid med Alexander som vikar på 35 timer. 
Weekendvagter: Cecilie L.-Caroline-Regitze-Tenna 

4. Opfølgning fra tidligere møder 
Der afholdes pensionærmøde mandag den 8. september i rytterstuen kl. 18.30. 
Punkter der ønskes behandlet skal sendes til Karsten senest 5. september. 

5. Rapport fra udvalg: 
Stævne- og Sportsudvalget(Cecilie)  
D-dressurstævne med VM for hest/pony den 14.-15. juni 
D-stævne med springning VM + KM for hest/pony den 23.-24. august 
Møde i udvalget den 11. august 
Distancestævnet den 31. august med Distriktsmesterskabet i DRF´s distrikt 1 
Sara er stoppet i udvalget  
Følgende har givet tilsagn om at indtræde i udvalget: 
Camilla, Line, Sarah, Julie, Anna og Mathilde 

Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget(Amanda) 
Forældreridning søndag den 2. november, Christina tager sig af arrangere 
Rideskolestævne søndag den 23. november, Christina tager sig af arrangere 
Opstart af ryttermærker, Amanda kommer med et oplæg til opstartsdato, hvilken dag det 
bliver, pris for deltagelse, køb af hæfte mv. Oplægget skal være Forretningsudvalget i 
hænde senest 5. september 2014. 
Billederne af skolehestene/ponyerne har Britha endnu ikke modtaget, Amanda sender 
igen. Amanda arrangere kurser for de nye ryttere i hestens/ponyens røgt og pleje. 

Hjemmeside-Kommunikationsudvalget(Britha) 
Opdatering med de nye billeder fra renoveringen, telefonnr. aktiviteter mv. 

Udvalget for hold af heste(Karsten) 
Karsten har haft møde med Anders Skovgaard og bygning strateg Carsten fra Høje-
Taastrup Kommune om ombygning i forbindelse med den nye hestelov. 
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6. Evt. herunder ny mødedato 
Jesper Krogh er død kun 44 år gammel 14. august, blev bisat fra Taastrup Kirke den 20. 
august, VER deltog i bisættelsen. 

Omstrukturering/ændring af opgaver i bestyrelsen: 
Amanda bliver sekretær 
Cecilie bliver næstformand 
 
Ny mødedato: den 24. september 2014 kl. 18.00 på klubbens kontor 
 
 
 
 
Karsten Bratlien Hein  Amanda Poulsen 
Formand   Næstformand 
 
 
Cecilie Jensen   Britha Skov Jensen 
Sekretær   Kasserer 
 
 
Helle Madsen 
Bestyrelsesmedlem 
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