
 

Web-Referat af 
Vestegnens Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 9 onsdag den 29. oktober 2014 kl. 18.00 
på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

 
Tilstede: Karsten, Cecilie, Amanda, Britha 
Ikke tilstede med afbud: Helle 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
 Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde-møde nr. 8: 
 Godkendt og underskrevet. 

3. Orientering fra forretningsudvalget: 

a) Økonomisk rapport 
Regnskab- og analyse for perioden 1. januar - 30. september 2014 

Indtægter regnskab: 1.957.937 kr. Budget: 1.931.670 kr. + 26.267 kr. 
Omkostninger regnskab: 2.066.335 kr. Budget: 1.949.629 kr. - 116.706 kr. 

Der henstår kr. 30.000 til køb af højtaleranlæg. Tilbuddet fra Lars Green 
arbejdes der med. 

b) Driften: 
• Staldpladser ingen udskiftninger 
• Der er lavet en skriftlig aftale med pensionærerne om wrappladser 
• Fold 1 opdeles i 2 
• Der var den 23. oktober lagt op til nyt indbrud, heldigvis opfattede en 

pensionær at der var noget galt så politi og vagtværn i Høje-Taastrup 
blev alarmeret. 

• Britha finder en dato for et møde med foderkonsulent, før mødet lægges 
et pensionærmøde. 

• Vi har modtaget en mail omkring springtider efterfølgende 
dressurundervisning. Der er først spring og dernæst dressur.  

 Rideskolen: 
• ½ timeholdene torsdag og fredag udvides til 45 minutter for 20 kr. 

mere start fra 1. november 
• Amanda hjælpe på miniputholdet fredag den 31. oktober 
• Lukas er blevet udskiftet med Jason 
• Margrethe får part på Bali i stedet for Joy 1.11 
• Tina får part på Joy 1.11 
• Annika får part på Pippi 1.11 
• Der er afholdt partmøde den 26. oktober. 

c) Personale  
Der har været afholdt MUS og APV'er 
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4. Opfølgning fra tidligere møder 
 Der er kommet svar fra Høje-Taastrup Kommune at vi kan få et 5-årigt 

rentefrit lån til renovering af bunden i det lille ridehus og den udendørs 
indhegnet dressurbane. 

 Der afholdes ekstraordinær generalforsamling den 19. november der skal 
indkaldes skriftligt senes 10.november. 

 Rapport fra udvalg: 

a) Stævne- og Sportsudvalget(Cecilie): 
 Dressurstævne afholdt den 11.-12. oktober med stor tilslutning 
 Stævnerapporten modtaget, der er nogle ting som vi skal være opmærksom 

på med den nye ridehusbund til næste stævne. 

b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget(Amanda) 
 Ridemærkerne er nu i gang, undervisningen afholdes søndage mellem kl. 

12.00-13.00. Prøven aflægges søndag den 14. december. 

 Juleshow afholdes den 7.december, der pyntes op den 30. november. 

 Forældreridning den 2. november, 8 tilmeldt 

 Der er loppemarked den 30. november, Heidi med Fanny er tovholder 

c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget(Britha) 
 Der er løbende opdateringer modtager gerne input og evt. fejl. 

d) Energi- og spareudvalget(Helle) 
 Helle har fået et tilbud om at få gennemgået vort elbrug, det koster kr. 10.000 

e) Sponsorudvalget(Karsten) 
 Vi har modtaget brev om at vi får kr. 15.000 fra NordeaFonden til 

højtaleranlæg 

f) Udvalget for hold af heste(Karsten) 
 Karsten oplyste at Høje-Taastrup Kommune ikke har afsat noget beløb til 

ombygning af staldene efter de nye lovkrav 2020. 

5. Evt. herunder ny mødedato 
 Den 19. november efter den ordinære generalforsamling 

 
 
 
 
Karsten Bratlien Hein  Cecilie Jensen 
Formand   Næstformand 
 
 
Britha Skov Jensen  Amanda Poulsen 
Kasserer   Sekretær 
 
Helle Madsen 
Bestyrelsesmedlem 
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