Web-Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 3 den 3. marts 2015, kl. 18.00
Deltagere: Karsten, Britha, Anita, Charlotte og Tina (referent)

1. Dagsorden blev godkendt
2. Referat fra seneste bestyrelsesmøde, nr. 2, fra den 11. februar 2016,
blev godkendt og underskrevet
3. Bestyrelsens konstituering sig med:
Anita som næstformand og Tina som sekretær
4. Gennemgang af Bestyrelsens Forretnings- og Funktionsbeskrivelser
Udsættes til næste møde.
5. Nedsættelse af udvalg og valg af formand for disse udvalg:
Stævne- Sports og Aktivitetsudvalget: Formand Britha
Kristina er ansvarlig for Springdelen
Charlotte er ansvarlig for Dressurdelen
Rideskole-Juniorudvalget:
Formand Tina sammen med Anita som hjælper
Hjemmeside-Kommunikationsudvalget: Formand Karsten
Anlægs- og Materialeudvalget: Formand Karsten
Sponsor- og Legatudvalget: Formand Charlotte
Udvalg for ny hestelov: Formand Karsten
Tina laver et opslag om udvalgene på hjemmesiden med mulighed for
tilmelding og lægger et link op på FB.
6. Orientering fra Forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport, der foreligger ikke rapport for januar og
februar.
Anita foreslår at indføre afgift for trailerparkering med årlig leje på
500 kr. Forslaget vurderes til næste møde.
b) Driften:
Der er indkøbt og opsat nye varmepaneler til kontoret, rytterstuen
og toiletterne.
Det er muligt at sætte en alarm og sensor op i privatrytternes
garderoberum.
Marina og Capaso flyttet 1. marts
Annette med King er flyttet ind 1. marts
Sofie med Mjølner flytter 1. april
Cathrine med Desperador flytter 1. april
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Privatundervisning skal nu fremover opkræves af underviser selv,
hvilket har den effekt at gebyret vil stige pga. momsen.
Privatrytterne er ved at se på forslag til undervisere
Der er bestilt træflis til det store ridehus
c) Personalet
APV’er og MUS-samtaler skal gennemføres med
Forretningsudvalget. Charlotte bistår til APV.
7. Opfølgning fra tidligere møder:
Ordinær generalforsamling afholdt den 29. februar 2016. Alle forslag på
mødet blev gennemgået og en del taget med videre (se øvrige punkter i
referatet).
FU har udarbejdet nye retningslinjer for privatrytterundervisning.
Prisen for ridehuskort revurderes og en stigning kan godt forsvares
sammenlignet med andre klubber. Britha undersøger og sammenligner
med andre lignende steder.
Det skal undersøges om vi skal skifte til alternativt foder og dette
vurderes også ift. rideskolehestene.
Afholdelse af kurser til Ryttermærker skal håndteres under
aktivitetsudvalget.
8. Evt. herunder ny mødedato:
Onsdag den 6. april kl. 18

Karsten Bratlien Hein
Formand

Britha Skov Jensen
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Anita L. Riisgaard
Næstformand

Charlotte Olsen
Bestyrelsesmedlem

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • CVR 42034916
www.vestegnensrideklub.dk

