Web-Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 11 mandag den 2. nov. 2015
kl.18.00 på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Karsten, Britha og Tina (referent) – Afbud: Liselotte og Helle
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr.10, den 5.
oktober 2015: Godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport for perioden 1/1-30/8-2015
Indtægter regnskab:
2.033.676
Budget: 2.015.700
Omkostninger regnskab:
1.947.656
Budget: 1.899.028
Nettoresultat regnskab:
29.513
Budget:
60.422
Posterne blev gennemgået, regnskabet taget til efterretning.
b) Driften:
Porten i det store ridehus bliver udskiftet af Skovbyg.
Der er opstillet en mandskabsvogn fra Skovbyg.
Der afholdes en arbejdsweekend den 21. november hvor:
 Wrapskurene repareres
 Oprydning telthal
 Grus i indgange.
Her kan de sidste interessetimer bruges
Der er modtaget tilbud fra TDC med billigere månedsabonnement
Der planlægges en løbende udskiftning til ledpærer, som kan give
en stor besparelse i strøm.
Kan vi skaffe en større boks til en stor hest?
Vi vil tage springtider op om søndagen på et kommende klubmøde.
c) Staldpladser:
2 nye pensionærer pr. 1/12
Ny lov om hestefolde træder i kraft 1. januar 2016
d) Rideskolen
King og Chanel - godkendt og købt
Spørgeskemaer – fristen forlænges til 18. november, for at få flere
besvarelser
e) Personale:
Ny medarbejder i stalden, Viktoria, ansat pr. 1. november.
Det går godt med vores nye berider/Centerleder, bestyrelsen er
meget tilfreds.
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4. Opfølgning fra tidligere møder
Liselotte kursus med Claus – fuldt besat og der er venteliste
Målsætning for rideklubben - vi nedsætter et udvalg bestående af
deltagere fra privatdelen og rideskolen, som skal komme med input til
målsætningen set fra deres ståsted.
5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget
Propositioner til C-stævnet med dressur den 9.-10. januar 2016 er
godkendt
Flot stævnerapport med bl.a. 4 i karakter for stedet 
Vi har fået sponsoreret 20 nye springstøtter
b) Rideskole-og Juniorudvalget
Juleshow den 13. december forberedes af Vivian og Tina.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget
Facebookside og hjemmesiden fremadrettet.
d) Aktivitetsudvalget
Klubaften med dyrlæge May Thomsen 17. november – det lægges på
Facebook
e) Sponsor- og legatudvalget
Vi har fået sponsoreret 20 nye springstøtter
f) Udvalget for ny hestelov
Karsten følger op på budgettet i Høje-Taastrup Kommunen
6. Evt. herunder ny mødedato
Næste møde mandag 7. december kl. 18.00
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