Web-Referat fra Vestegnens Rideklub Bestyrelsesmøde nr. 4
den 6. maj 2015 kl. 18.00-20.00 på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Karsten, Britha, Liselotte, Helle og Tina (referent)
1.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde den 7. april 2015:
Godkendt og underskrevet

3.

Orientering fra forretningsudvalget:

4.

a)

Økonomisk rapport for perioden 1/1-31/3 2015 - 1. kvt. 2015
Den økonomisk rapport godkendt og taget til efterretning.
Det blev vedtaget at få afretning og pålægning af flis kr. 37.500 incl. moms
til udendørs indhegnet dressurbane.
Det er nu muligt at betale med MobilePay dog max. kr. 1500.

b)

Driften
Louise Henriksen og Gredstedgårds Pirat Copy ankom den 1. maj.
Charlotte Grøntved kommer 16. maj.
Charlotte Timmol har opsagt sin boks med fraflytning den 31. maj.
Der sendes brev til Kontrolcentralen om nye kontaktpersoner.
Der er foretaget ændring af kontaktperson til Dansk Retursystem.
Indbrud på kontoret, intet taget, små skader som er udbedret, politi og
vagtcentral til stedet, optaget rapport, anmeldt til Forsikringsselskabet.
Afgørelse fra Arbejdstilsynet besøg modtaget, bestyrelsen foretager de
nødvendige ændringer.
Desuden skal bestyrelsen sørge for at der hver 3. år udarbejdes APV.
Bestyrelsen skal en gang årligt have arbejdsmiljø på dagsordenen.
Der udarbejdes en beredskabsplan for VER.
Der bliver arbejdsweekend den 23. maj, Karsten er tovholder.

c)

Personale
Tenna har brækket fod, Marie og Frederikke har overtaget
rideskoleundervisningen.
Sabrina er blevet championatsdommer.

d)

Rideskolen
Ny skolehest, Rosa, på prøve.
Der er partmøde den 17. maj.
Der bliver enetimer Kr. himmelfart og i Pinsen.
Der er en pæn fremgang på alle hold.
Der er forslag om at undersøge mulighederne for at få et samarbejde med
Kommunen omkring ridning for udviklingshæmmede ryttere.

Opfølgning fra tidligere møder: Intet
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5.

6.

Rapport fra udvalg:
a)

Stævne- og Sportsudvalget
Der skal holdes et møde for at planlægge Distancestævnet den 31. maj og
stævne med VM - dressur den 6.-7. juni.
C-stævne dressur oktober 2015 ansøgning til Distriktet.
C-stævne dressur januar 2016 ansøgning til Distriktet.
Medlemskab til stævnedeltagelse skal forberedes til næste
generalforsamling.
Kandidater til VM skal godkendes af rideklubben.
Klubhold til DM i Ballerup tager Liselotte og Sabrina sig af.

b)

Rideskole-og Juniorudvalget
Tina vil planlægge grillaften og sommerafslutning for alle medlemmer sidst i
juni måned.
Rideskolestævne den 21. juni, aktivitetsudvalget hjælper.

c)

Hjemmeside-Kommunikationsudvalget
Formålet for en Facebook-gruppe skal formuleres, inkl. regler om takt og
tone. Siden skal benyttes til bl.a. sociale tiltag.
Karsten laver en Facebook-gruppe for stævner.
Tina skal godkende anmodning om nye medlemmer i gruppen.
Der skal tages billeder af personale, bestyrelsen og skoleheste/ponyer. Tina
hører Lærke om hun vil bistå med dette.

d)

Aktivitetsudvalget
Den bedste historie om Vestegnens Rideklub.
Der er indkommet 7 forslag.
Vinder blev Diana Nordby som får en jakke sponsoreret af Nygård
Rideudstyr.

e)

Sponsor- og legatudvalget
Per Jacobsen har opsat et reklameskilt i ridehuset.

f)

Udvalget for Ny Hestelov
Karsten arbejder fortsat.

Evt. herunder ny mødedato
Mandag den 22. juni kl. 18.00-20.00

Karsten Bratlien Hein
Formand

Liselotte Hvidt
Næstformand

Britha Skov Jensen
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Helle Madsen
Bestyrelsesmedlem
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