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Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4 onsdag den 6. april 2016 kl. 18.00 

på kontoret, Snubbekorsvej 24-B 

Deltagere: Karsten, Britha, Anita, Charlotte og Tina (referent). 

 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Referat fra seneste BM, nr. 3  fra d. 3. marts blev godkendt og underskrevet. 
 

3. Forretnings- og Funktionsbeskrivelser. Der er en opdateret udgave d. 6. april 2016. Ny 
udgave vil opdateres med de ændringer, som blev gennemgået. 
Børneattester  opkræves fra alle tilknyttet personer i VER. Der vil nu blive afkrævet 
straffeattest fra alle ansatte på VER – både eksisterende og kommende ansatte. 
Nøgler udleveres til Anita og Charlotte. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget: 
 Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 29/2-2016 
Indtægter regnskab: kr. 599.018  Budget: kr. 537.800 
Omkostninger regnskab: kr. 468.173  Budget: kr. 427.774 
Nettoresultat:  kr. 118.933  Budget: kr.    98.026 
Rapporten tages til efterretning. 
Pris for trailerparkering indføres og bliver sat til 500 kr. pr år pr 1. juni. 
Pris for skabe og tønder i skur afgøres senere. 
Pris for ridehuskort justeres pr 1. juni til 3 mdr. kort til kr. 1500 og årskort til kr. 5000. 
Der er indgået en ny billigere aftale med DONG fra 1/4 - 2016 - 31/12 2019. 
Der anvendes nu andet foder til skolehestene og enkelte privatheste - piller i stedet for 
Müsli. 
Driften: 
Staldpladser: Status 1. april - 3 ledige pladser. 
Der skal rokeres om på fordelingen på folden og jordvolden jævnes ud. 
Rejst: Mjølner Bell – Desperador. 
Flyttet ind: Cheval - Faustino 
Der indføres mere foldtid til privat- og skolehestene. 
Indflydelse på din klub er lagt frem og det har haft positiv effekt. 
Rideskolen:  
Rideskoleheste/ponyer Sofie gået retur ny hest Angelino ankommet 
2x 4 dages ridelejr  i juli måned 
Aktiv sommer i uge 26-27-28 
Slut juli og start august skal stalden vaskes og ordnes. 
Personale:  Undervisningspersonalet skal fodre for at undgå fejl er det kun de ansatte der 
må fodre. Rideskoleelever skal ikke feje stald om aftenen og klatter skal samles op løbende 
af underviser eller hjælpere. 
Partmøde afholdes her i april hvor vi bl.a. kan aftale skovtur. 
Alarmselskabet har været ude og set på opsætning af alarm på døren ind til skabsrummet. 
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5. Opfølgning fra tidligere møder:  

Orientering fra Britha og Karstens møde med H-T Kommune den 30. marts 2016. Alle priser 
er blevet benchmarket. Afskaffelse af hestemøg blev drøftet. Ansøgningen om ny barriere 
og vandingsanlæg blev vurderet og der kunne blive mulighed for en mindre pulje. 
Wrapskurene lappes foreløbig til vi evt. kan flytte dem over mellem det lille ridehus og 
springbanen.  
Der indhentes tilbud på knust beton til flere steder på området. 
Der er startet en ny konsulent i kommunen som er vores nye kontakt. Hun inviteres ud til 
et stævne for at få mere indblik i stedet. 
 

6. Rapport fra udvalg: 
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget  

Den 5.-6. marts dressurstævnet  godt stævne med stor tilslutning Freya/Rubin 
vandt Vestegnspokalen for heste. 
Den 24. marts afholdt 1. møde 
Den 26. marts dressurkursus med Kathrine Springborg - 9 deltog 
Den 10. april afholdt 2. møde  
Den 17. april  Kursus " Ride for en dommer" med Hanne Vallentin 
Den 22. april dressurkursus med Stephanie Hansen 
Den 1. maj Rideskolestævne 

b) Sponsorudvalget 
Flügger er ikke interesseret i at sponsorere. Charlotte undersøger OK, Super-
Brugsen og andre. 

c) Rideskole- og aktivitetsudvalget 
Lørdag 25. juni arrangeres der sommerfest 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 
Intet nyt 

e) Udvalget for ny  Hestelov 
Der arbejdes fortsat med ombygningen  

f) Anlægs- og Materialeudvalget  - Rep. af port i telthal 
Der bliver arbejdsdag d. 16. april kl. 8. Der arrangeres  en dag mere ca. 3 uger 
senere. 

7. Evt. herunder ny mødedato 

Onsdag 4. maj kl. 18.  
 
Karsten Bratlien Hein   Anita Riisgaard 
Formand    Næstformand 
 
Britha Skov Jensen    Tina Storbugt 
Kasserer    Sekretær 
 
Charlotte Olsen 
Bestyrelsesmedlem 


