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Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 

18.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

Deltagere: Karsten, Britha, Liselotte, Helle og Tina (referent). 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde, nr. 1 

11. januar 2016 og referat af klubmøde nr. 1 den 7. januar 2016 

Godkendt og underskrevet. 

 

3. Orientering fra forretningsudvalget: 

a) Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31/12-2015 

Indtægter regnskab: 2.657.289 Budget: 2.629.000 

Omkostninger regnskab: 2.87.787 Budget: 2.535.079 

Nettoresultat regnskab: -5.604  Budget: 81.921 
Forslag til budget 2016 

Prisregulering på opstaldninger pr. 1. april 2016 med kr. 100,- 

Forslag til forbedring af budget 2016: 
 Der arbejdes på at nedbringe renterne til lånet 

 På opfordring skal der åbnes op for flere  freelance 

dressurundervisere. Dette vil kunne holde/tiltrække pensionærer. 

Dermed bliver det en kontrolleret tilgang af underviser. Opstaldede 

heste skal have fortrinsret. Pensionærerne skal komme med ønsker til 

bestyrelsen, som vil tage forslagene med til vurdering og beslutning. 

Katja Kavanagh er informeret  pensionærerne informeres 14/2 efter 

stævnet. 

 Evt. kan der afholdes flere stævner/arrangementer med hjælp fra 

pensionærerne 

 

b) Driften. 

Staldpladser: Der er budgetteret med 3 ledige staldpaldser. 

Retningslinjer for privatrytterundervisning på VER skal revideres af 

den nye bestyrelse. 

Der købes et skab til hestepas: 7-8000 kr., skal sættes i 

sadelrummet og med et depositum 200 kr. 

Vindekilde Container Service er ny aftager af hestegødning pr.1 

februar  

 

c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer – undervisere 
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Der er Aktiv vinter i uge 8 mandag 10-12 og 13-15, fredag samme 

tid 

d) Personale: 

3 måneder prøvetidssamtale med nye medarbejdere skal afholdes 

inden 3 måneder efter ansættelse. 

 

4. Opfølgning fra tidligere møder: 

Skema "Tilfredshedsundersøgelse pensionærer" overgår til den nye 

bestyrelse. 

Generalforsamling 2016: 
Forberedelserne  går efter "Køreplanen" 

 

5. Rapport fra udvalg: 

 

a) Stævne- og Sportsudvalget 

Springstævne den 13.-14. februar 

C-stævne 4.-5. juni dressur og 13.-14. august i spring 

b) Rideskole-og Juniorudvalget 

Fastelavn d. 28/2 kl. 13-15.30 

c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget 

Ny hjemmeside: Vi skal have et tilbud uden regnskabsmodulet. 

d) Sponsor- og legatudvalget - intet nyt 
e) Aktivitetsudvalget 

P.t. ingen aktivitet 

f) Ny hestelov udvalg 

Karsten har haft møde med kommunen om muligheder for folde ved 

gallopstien og konkluderet at det er kommunen som skal vedligeholde 

siderne på åen. Britha og Karsten har været til møde med 
Borgmesteren hvor Karsten fremlagde plan frem mod 2020 og budget 

på opgradering af bygningerne.  

 

6. Evt. ny mødedato aftales efter generalforsamlingen 


