Vestegnens Rideklub
Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5 mandag den 22. juni 2015
kl.18-20 på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Deltagere: Karsten, Britha, Helle, Liselotte og Tina (referent).
1. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med tilføjelser
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 4, den 6. maj 2015:
Godkendt og underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport for perioden 1/1 - 31/5 2015
Indtægter regnskab:
1.238.686
Budget: 1.175.100
Omkostninger regnskab:
1.194.36
Budget: 1.087.110
Nettoresultat regnskab:
12.906
Budget:
56.740
Vi får tilbud på flis til det store ridehus.
Vi får tilbud på at skifte cylinderen i alle døre i klubfaciliterne.
Tilbud på porten i ridehus og telthal samt lys i gang og udendørslys. Vil vi
vurderer dette sammen med Per.
b) Driften
Der har været terrænture for rideskolerytterne fredag aften i juni måned.
Der kan oprettes et rideskolehold om mandagen til voksne i det lille
ridehus. Der laves et timebegynderhold torsdage mellem 16.45-17.45
Der er lavet en velkomstfolder til rideskolen
Aktiv sommer 2015 i uge 27-28-29 skal mandage være i det lille ridehus.
Der følges op på mobiltelefonbrugen hos rideskoleeleverne, så det ikke
foregår under strigling og ridningen.
Genforhandlet foderkontrakt frem til 31. dec. 2015.
Nye ordensregler for indhegnet dressurbane.
c) Personale
1 person i jobprojekt
1 person i samfundstjeneste
4. Opfølgning fra tidligere møder:
1. del af påbuddet fra Arbejdstilsynet om at APV´er skal være tilgængelig på
rideskolen er opfyldt.
Der er svar fra Borgmesteren om Shelterstedet.
Karsten har lavet en plan for rengøring og maling af stalden & udendørs bokse.
5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget
Distancestævnet 31. maj gav et overskud på kr.12.600
VM-dressur den 6.-7. juni lidt få starter- ingen økonomi før juni regnskab
Aftenstævne den 1. september Klubmesterskaber dressur, stævnetermin og
propositioner er godkendt.
Tildelt C-stævne dressur den 10.-11. oktober.
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Tildelt C-stævne dressur den 9.-10. januar.
Klubmesterskabet i springning bliver ved novemberstævnet.
Rideskole-og Juniorudvalget
Hyggelig sommerafslutning den 20. juni med grill.
Rideskolestævne den 21. juni, få tilmeldte men hyggeligt.
b) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget
Der er lavet link til indberetning af resultater for C-stævner
Distriktschampionatslisten og resultater for D-stævner til
Vestegnsklubbernes Championatsliste.
c) Aktivitetsudvalget
Vi vil eventuelt arrangere grillhygge i aug-sept.
d) Sponsor- og legatudvalget
Karsten har lavet en plan for hvad det vil koste med en ny stald og forsøge
at skaffe nogle sponsorater.
e) Udvalget for ny hestelov
Der er ansøgt om 5,5 mill. til ombygning.
6. Evt. herunder ny mødedato
Vi skal sætte lås på den første dør til skabsrummet samt en kattelem.
Næste møde er 10. august kl 18-20.
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