Web-Referat
af
Vestegnens Rideklub
Bestyrelsesmøde nr. 11 mandag den 8. december kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilsted: Karsten, Helle, Cecilie og Britha (ref.)
Ikke tilstede: Amanda
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 10.
Godkendt og underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport
Regnskabsrapport og analyse for perioden 1. januar-31. oktober,
gennemgået og taget til efterretning.
Gældsbrevet fra Høje-Taastrup Kommune er modtaget, underskrevet af
Borgmesteren og Kommunaldirektøren.
b) Driften
Opstaldningspladser:
Sabrinas 2 heste er kommet, Levis, Don Luigi V.
Uanmeldt besøg fra Miljøtilsynet den 3. december, rapport modtaget.
Der er anmeldt besøg af Arbejdstilsynet inden for de næste 1-4 måneder.
Der er møde om højtaleranlægget onsdag den 10. december kl. 10.30.
Hullerne på taget i det lille ridehus vil blive repareret i uge 50.
Bunden i det lille ridehus bliver lavet i uge 51.
c) Personale
Ida og Pernille har opsagt deres stillinger som rideskoleundervisere.
Stillingen har været opslået ledig, der er kommet 13 ansøgere, 6 har
været til samtale.
Der er ansat 2 nye rideskoleunderviser pr. 1. januar 2015.
Sabrina ansat som centerleder og berider 1. december.
Berit fortsat sygemeldt Rikke vikar.
Katja er blevet fastansat pr. 1 december 2014.
d) Rideskolen:
Jason sendt retur, ingen ny hest.
Nu parter på alle heste/ponyer.
Bounty bliver udskiftet.
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4. Opfølgning fra tidligere møder
Referat af Klubmøde godkendt og de nye regler for varmskoning.
Efter klubmødet var foderkonsulenten fra EquiFirst tilstede for at fortælle om
foder og der var efterfølgende mulighed for at få en snak i stalden om sin hest.
Der laves en ny foderplan.
5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget(Cecilie).
Rideskolestævne den 23. november, 35 starter.
Første stævne i 2015 bliver den 10.-11. januar.
b) Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget(Amanda).
Juleshow den 7. december.
Ryttermærkeprøve den 14. december.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget(Britha).
Fortsætter opdateringen.
d) Energi- og spareudvalget(Helle).
Ikke noget nyt.
e) Sponsorudvalget(Karsten).
Ikke noget nyt.
f) Udvalget for hold af heste(Karsten).
Ikke noget nyt.
6. Evt. herunder ny mødedato.
Ny mødedato bliver onsdag den 14. januar 2015.
Generalforsamling 2015 er fastlagt til torsdag den 26. februar 2015.
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