Web-Referat af Vestegnens Rideklub´s
Bestyrelsesmøde nr. 5 onsdag den 4. maj 2016, kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Til stede: Karsten, Charlotte og Britha, (referent) mødet startede først kl. 18.40 Tina kom kl.
19.15. Afbud: Anita
Mødet sluttede kl. 20.20
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste BM, nr. 4 fra den 6. april 2016, godkendt og
underskrevet af de tilstedeværende
3. Gennemgang og underskrift af Forretnings- og Funktionsbeskrivelser
Funktions- og ansvarsbeskrivelse for de nedsatte udvalg
Opdateret udgave den 4. maj, endelig godkendelse og underskrift, udsættes til næste gang
Charlotte laver til næste møde, en Ansvars- og Funktionsbeskrivelse for Sponsor- og
Legatudvalget
4. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31. marts 2016 1. kvt.
Indtægter regnskab:
kr. 824.414
Budget: kr. 742.550
Omkostninger regnskab:
kr. 705.788
Budget: kr. 736.211
Nettoresultat:
kr. 100.503
Budget: kr. -11.661
Interessetimer:
I staldkontrakten indsættes: Ikke afviklet timer fratrækkes depositummet, der udsendes
brev til de nuværende pensionærer
Pris for trailerparkering, årligt kr. 500 for perioden 1/7 - 30/6 indgår i staldningskontrakten
ligesom pris på ekstra garderobeskab, der udsendes opkrævning til de nuværende
trailereejere.
Pris for ridehuskort, prislisten rettes og udsendes til eksterne ryttere.
Kursustilskud: Rideklubben har ansøgt om tilskud til træneruddannelsen 1-2-3.
Driften:
Der afholdes pensionærmøde i uge 21 torsdag den 26. maj
Der afholdes møde med parterne søndag den 12. juni
Der udsendes evalueringsskema til parterne med svar inden møde den 12. juni
Hestepas, regler og tillæg skal udsendes til alle nuværende pensionere og fremadrettet til
nye pensioonærer.
Forsvundne ting: Der er lidt mystik om forsvundne ting, ridehjelm og fotoapparat og
arbejdshandsker, der er fokus på dette emne.
Ormekur foråret 2016, alle opstaldede heste/ponyer har fået ormekur Noromectin
Bestyrelsen arbejder forsat på muligheden for en større boks til Lenes hest "Pippi"
Staldpladser:
Status 1. maj - 2 ledige pladser
Ina Munkstrøm (har stået hos os tidligere) flyttet ind den 1. maj
Tina og Jenny Storbugt flytter ind 5. maj
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Rideskolen:
Ibrahim ser ud til at fungere godt i rideskolen, klar til dyrelægeundersøgelse.
Voksenhold starter op fredag aften 19-20. Holdet kan evt. også bruges i
sommermånederne til skovtur
Vi forsøger at få planlagt nogle ture i terrænet for rideskoleparterne.
Personale:
Julie Rohde ansat 29. april til undervisning af fre- og lørdagsholdene
FU har haft møde med Mia, som oplyste at hun skal undervise i Ponygames på Himmelev
Rideskole.
Finn ansat 12 timer ugentlig i jobprojekt i 4 uger fra den 26. april
5. Opfølgning fra tidligere møder:
Høje-Taastrup Kommune og DRF har godkendt vedtægtsændringen fra ordinære
generalforsamling 29. februar 2016
6. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget
Dressurkurser fremadrettet.
Britha koordinere kurserne, vi skal nok til at begrænse dem lidt. I denne måned er
Claus Tofegaard der tirsdag den 17. maj, Dorte har bookede den ??? til kursus med
Henrik Palm Toft og Jeanne Adamsen har booket weekenden den 2.-3. juli med
Jørgen Olsen.Dressurkurser skal ikke på Facebooksiden for stævner, men ind i
aktivitetskalendr på hjemmesiden.
Rideskolestævne med 30 deltagere - hyggeligt og rart
Ansøgt om C-dressurstævner i oktober og januar 2017
Banetræningsstævne 15. maj
b) Sponsorudvalget
Der er indgået en aftale om sponsorat fra Per Jakobsen
c) Rideskole- og aktivitetsudvalget
Der er holdt møde om sommerfesten, Bonnie vil gerne være med i udvalget
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Funktionsområder for Hjemmeside, Facebookside stævner og Facebookside for
VER´s medlemmer udarbejdes
e) Udvalget for ny Hestelov
Der arbejdes forsat
f) Anlægs- og Materialeudvalget
God arbejdsweekend den 16. april med mange hjælpere og meget nyt springudstyr
Ny arbejdsweekend afholdes den 21.-22. maj
7. Evt. herunder ny mødedato onsdag den 8. juni 2016 kl. 18.00
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