Web‐referat Bestyrelsesmøde nr. 12 mandag den 7. dec. 2015 kl.18.00
Deltagere: Karsten, Britha, Helle og Tina (referent)
Afbud: Liselotte
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr.11, den 2. november 2015: Godkendt og
underskrevet
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport for perioden 1/1‐31/10‐2015
Indtægter regnskab:
2.270.044
Budget: 2.263.750
Omkostninger regnskab:
2.162.852
Budget: 2.105.705
Nettoresultat regnskab:
44.385
Budget:
95.545
Regnskabet blev gennemgået og taget til efterretning.
b) Driften:
Wrapskure: Der er fundet en fornuftig løsning og med god hjælp fra Kenneth (Dixi) til
reparation af skurene.
Der foretages prisregulering af:
Leje af garderobeskabe.
Foder gives efter normer fra Sund Hest, ud over normer betales ekstra.
Der bliver opkrævet kr. 125 for ikke optjent interessetimer.
Oprydningsdag tømning af telthal – det havde været dejligt med mere deltagelse fra
privatrytterne 
Port i telthal påkørt af personale. Der skal laves en ny, anmeldt til forsikringsselskabet.
Britha taler med Claus om at få fjernet tagpladerne
Vi har fået tilskud til indkøb af en dykpumpe og generator til at få fjernet vandet fra
foldene og løbegangen.
c)

Staldpladser:
2 nye pensionærer pr. 1/12

d)

Rideskolen:
Boy solgt, ny på prøve "Miss Sofie".
Felix og Comet er i gang igen.
Spørgeskemaer – her er nogle af tilbagemeldingerne:

e)



Ønsker flere kurser



Der har været stor udskiftning af undervisere



Vil gerne mere ud med hestene



Der er for mange på holdene



Generelt t fantastisk sted

Personale:
Andrea stoppet med at undervise på torsdage.
Mia underviser mandag og torsdag.
Hvordan går det vores nye berider/Centerleder:
- Hun håndterer personalet godt og vejleder fint, så de lever op til de krav vi har til
opgaverne
- Der afholdes samtaler med alle underviserne
- Opgaverne bliver generelt løst og der er god dialog med forretningsudvalget
- Udstyret til skolehestene bliver tjekket
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www.vestegnensrideklub.dk

-

Alt i alt er der meget stor tilfredshed med Katja 
Katja har overtaget springundervisningen for rideskolen og det går godt.
Mushim, jobprojekt fra Høje‐Taastrup Kommune, 9 timer ugentlig, fungere godt.

4. Opfølgning fra tidligere møder:
Der ansøgt om tilskud til det teoretiske kursus med Claus Toftegaard.
Dressurundervisning med Claus Toftegaard den 8. december og den 22. december.
Målsætning for rideklubben hvordan kommer vi videre? Der skal arbejdes videre og både nogle fra
pensionærer og rideskolen samt det skal være indenfor rammerne af hvilke krav der er til stedet fra
bl.a. kommunen. Helle og Tina tager ansvar for at få etableret en gruppe på 3+3 efter
pensionærmødet
Fastsættelse af dato for generalforsamling‐køreplan bliver mandag d. 29. februar 18.30. Emner til
mødet: Klublove, pligttimer og pris. Britha laver en plan for udsendelse af materiale.
Er på valg: Karsten fortsætter?? Liselotte og Helle fortsætter ikke.
Ikke på valg: Britha og Tina
5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne‐ og Sportsudvalget:
C‐D Stævneønsker for 2.‐ og 3 kvartal 2016 er ønsket:
Propositioner til C‐stævnet med dressur den 9.‐10. januar 2016 godkendt og lagt på GO og
LIVE
Stævneterminerne for D‐stævne i spring 13.‐14. februar og D‐stævne i dressur 5.‐6. marts
med Vestegnspokal er godkendt og lagt på GO
b) Rideskole‐og Juniorudvalget:
Juleshow den 13. december. Der bliver Lucia på hest, Bingo og trækketur på pony/hest
Der er Mountain games verdensmesterskab 3.‐6. august på SIV
c) Hjemmeside‐Kommunikationsudvalget:
Vi skal arbejde videre.
d) Aktivitetsudvalget:
Klubaften med dyrlæge May Thomsen 17. november, desværre kun få tilmeldte til dette
meget flotte foredrag om skolehestevelfærd.
Ny sikkerhedsfolder er ved at være færdig.
Opstart af ryttermærker i 2016. Britha forhører sig med Rosa og et par andre om de vil
undervise.
e) Sponsor‐ og legatudvalget: Intet nyt
f) Udvalget for ny hestelov:
Lov om nye folde og riflet gulv træder i kraft pr. 1. januar.
Karsten tager sig af dette.
6. Evt. herunder ny mødedato
Næste møde er mandag 11. januar kl. 18.
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