Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 8 mandag den 7. sept. 2015
på kontoret Snubbekorsvej 24-B.
Deltagere: Karsten, Liselotte, Helle, Britha og Tina (referent).

1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 7, den 10. august
Referat blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport for perioden 1/1-31/7 2015
Indtægter
regnskab: 1.606.545
Budget: 1.550.650
Omkostninger regnskab: 1.600.258
Budget: 1.513.384
Nettoresultat
regnskab:
37.693
Budget:
6.484
Regnskab og regnskabsanalyse for ovennævnte periode taget til efterretning.
Der blev drøftet forslag til aktiviteter for at gøre VER til et endnu mere attraktivt
sted. Det besluttes at vi starter med at arrangere en klubaften med et spændende
tema. Helle, Liselotte og Tina finder egnet emne og dato til tema-aften for klubben.
b) Driften:
Drøftelse af fremtidige drift/strukturændringer ajour før Karstens annonce.
Stillingsopslaget ang. ny Centerleder/berider tilrettes og slås op med det samme.
Der skal tilbydes en ”pakke” med vilkår, som giver mulighed for at tage ansvar for at
opgaverne løses og have muligheden for at være den nye underviser på VER.
Vi afventer ansøgerne og stiler mod at kunne tilbyde undervisning til
pensionærerne på samme niveau som Sabrinas undervisning.
Der er mange pensionærer hvor både niveau prisen er vigtig.
Hvad gør vi så med de ryttere der så pt. ikke kan få undervisning? kan vi lave nogle
kurser med en anden underviser? (Britha spørger)
Gennemgang og godkendelse af Funktionsbeskrivelser for VER – Underskrives af
bestyrelsen. Dog er denne kun gældende til ny Centerleder er fundet og evt.
ændringer skal foretages.
Målsætning og visioner: Karsten laver udkast til næste møde. Dette drøftes
sammen med forslag til aktiviteter som underbygger visionen.
Det er besluttet at lave en trivselsundersøgelse. Helle laver et spørgeskema delt op
på rideskole, parter og pensionærer.
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Opfølgning på klubmødet:
Der vil fremover være mulighed for at springe tirsdag efter rideskolen er færdig.
Dette skal aftales/bookes i forvejen på et opslag på tavlen senest søndag. Tina
skriver svar på henvendelsen fra de 5 pensionærer.
Vi vil holde et pensionærmøde når ny Centerleder er fundet.
Det henstilles til
- at der ikke græsses på volden pga. sikkerhed og gødningsklatter.
- at alle ryttere viser hensyn til hinanden og ikke optager unødig plads på
staldgangen – som tidligere aftalt holdes staldgangen fri når der er rideskole,
privatrytterne holder til i bageste del af stalden, mod at rideskolen ikke
benytter bageste stald.
Boligen er ledig pr. 1.oktober. Der søges efter en ny lejer.
c) Staldpladser:
Der er ledige staldpladser.
d) Rideskolen:
Costner godkendt - Maja går retur
Der bliver Ridning for Børn i Høje-Taastrup Kommune i uge 42 - Aktiv efterårsferie
e) Personale
Der er fundet ny underviser til torsdagsholdene.
Patricia stoppet som weekendstaldvagt
Rosa køres ind som ny
Det undersøges om tilskud til kurser for de ansatte.
4. Opfølgning fra tidligere møder:
Britha og Karsten er indkaldt til møde med Borgmesteren den 7. september kl. 17, om
Shelterstedet.
Der er plan om beplantning som skærmer mod foldene. Vi vil foreslå kommunen, at der
sættes en bom op for bilerne. Der kommer skilt op om at bål ikke er tilladt. Hvis dette ikke
hjælper på situationen i løbet af den kommende sæson, vil bestyrelsen rette ny
henvendelse til kommunen.
5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget
Springstævne afholdes den 7.-8. november med klubmesterskaber
Dressurstævne med klubmesterskaber er afholdt 1. september.
Et lille og hyggeligt stævne. Der kom flere forslag om ændringer til næste års
klubmesterskaber i dressur:
Stævnet lægges i en weekend
Reglerne for Riddeskoleklubmesterskabet laves om.
Ryttere der har redet B-stævner ikke kan deltage i klubmesterskaberne.
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b) Rideskole-og Juniorudvalget
Juleshow midt dec. Tina melder datoen ud og planlægger sammen med Vivian og andre
interesserede – gerne pensionærer.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget
Intet at bemærke.
d) Aktivitetsudvalget
22. november er der rideskolestævne
e) Sponsor- og legatudvalget
Intet at bemærke.
f) Udvalget for ny hestelov
De nye krav blev nævnt under mødet med borgmesteren.
6. Evt. herunder ny mødedato
Mandag 5/10 kl. 18.15.
Karsten Bratlien Hein
Formand

Liselotte Hvidt
Næstformand

Tina Storbugt
Sekretær

Britha Skov Jensen
Kasserer

Helle Madsen
Bestyrelsesmedlem
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