Web-referat
af
Vestegnens Rideklub
Bestyrelsesmøde nr. 8 den 24. september 2014 kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Kasten, Helle, Cecilie, Amanda og Britha
1. Godkendelse af dagsorden, godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, nr. 7 - 28. august
Godkendt og underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport
Regnskab og regnskabsanalyse for perioden 1. januar - 30. august 2014:
Indtægter:
Udgifter:

Regnskab 1.737.835
Regnskab 1.836.602

-

Budget 1.768.320
Budget 1.657.384

(30.485)
(179.218)

Vi mangler stadigvæk at indkøbe højttaleranlæg hvor der er sponsoreret
kr. 30.000, Karsten undersøger tilbuddene vi har fået.
Vi har fået ny sodavandsautomat
b) Driften
Staldpladser opsagt:
Bettina Olsen/Bailey
Ny pensionær:
Sheila Lyngvild/Sanitto
Folde: Fold 8 opdelt i 2 folde. 1.oktober lukkes de store græsfolde nr. 11
og 12 og alle heste lukkes ind af personalet kl. 13.00. Frem til 1.
november kan græsfoldene benyttes om eftermiddagen derefter kan kun
fold nr. 1-5-7 bruges til udlukning om eftermiddagen.
Rideskolehest:Lukas byttes.
Rideskolen: Skal gøre det mere spændende for børnene, der skal være
en mere ensartet undervisning på alle hold.
Parter: Der kommer part på Bounty og Kalula 1. oktober.
c) Personale:
Alex vikar 35 timer indtil ny medarbejder er ansat. Stillingen har været
slået op, 23 ansøgere, 5 har været til samtale.
4. Opfølgning fra tidligere møder:
Klubmødet den 8. september, fint fremmøde - god tone, se udsendte referat.
Forretningsudvalget taler med personalet om oprystning af halm i boksene
Nyt fra H-T Kommune: Intet nyt.
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5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget(Cecilie)
Der indkaldt til møde den 2. oktober 2014
Cecilie mangler sit æresdækken for klubmesterskabet let Dressur
Amanda mangler sin roset for klubmester dressur rideskolen
De rettede underlag til Vestegnspokalen og VM er kommet ligger på
kontoret
Cecilies far pudser spejlet i det store ridehus
b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget(Amanda)
Opstart af ryttermærker Amanda har undersøgt materiale,
undervisningsdage og dommere. Der bliver foreløbig 10 på det første hold.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget(Britha)
Præsentation af nye pensionærer fremadrettet
d) Energi- og spareudvalget(Helle)
Ikke noget helt konkret nyt
e) Sponsorudvalget(Karsten)
Intet nyt
f) Udvalget for hold af heste(Karsten)
Afventer svar fra H-T Kommune
6. Evt. herunder ny mødedato:
Der er arbejdsweekend den 27. september, Karsten har lavet opslag med
opgaver der skal løses.
Næste møde den 29.10.2014 kl. 18.00

Karsten Bratlien Hein
Formand

Cecilie Jensen
Næsteformand

Amanda Poulsen
Sekretær

Britha Skov Jensen
Kasserer

Helle Madsen
Bestyrelsesmedlem
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