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Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 onsdag den 8. juni 2016, kl. 18.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

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

 

1. Dagsorden er godkendt. 

2. Referat fra seneste BM,  nr. 5, 4. maj blev godkendt og underskrevet 
Godkendelse af referat fra EBM, nr. 2, den 26. maj tages på næste møde 
 

3. Gennemgang og underskrift af Forretnings- og Funktionsbeskrivelser 
Opdateret udgave den 8. juni 2016 er endelig godkendt og underskrevet 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget: 
 Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30. april  2016  
Indtægter regnskab: kr. 1.112.686  Budget: kr. 1.019.800 
Omkostninger regnskab: kr. 925.123  Budget: kr. 963.648 
Nettoresultat:  kr. 163.484  Budget: kr.   32.152 
Klubbens arrangement med Dansk Bank blev gennemgået. 
Driften: 
Vi skal udsende tilfredshedsundersøgelse til pensionærerne. Vi tager den tidligere udgave 
fra Helle og retter denne til. 
Målsætning for Vestegnens Rideklub tages på næste møde. 
Shelterstedet - skiltning om forbud mod åben ild og grill fjerens umiddelbart efter 
opsætning, Britha kontakter Bo for at få et møde med Borgmesteren. 
Tina laver skilt med: Ingen adgang for uvedkommende, ophænges ved indgang til stalden. 
Vandmåleren er udskiftet 
Pastinakken på græsfoldene skal greves op ved fæles hjælp, for at bekæmpe det. Vi 
undersøger om vi kan leje en maskine til at vende jorden med. 
Foldordningen skal tage hensyn til at alle privatheste kan komme på fold. 
Staldpladser:  
Status 1. juni   - lejet ud pr. 1. juli. Der er flere henvendelser på staldpladser og ventelisten 
opdateres. 
Rideskolen:  
Ibrahim er godkendt som ny rideskolehest 
Aktiv sommer uge 26-27-28 
Ridelejr 1 og 2 7-10 på holdene. Forældrene hjælper til. 
Opslag om ny springunderviser. 
Personale: 
Cornelia har opsagt sin stilling. Stillingsannonce opslået ledig. 
Katja Knudsen – staldansvarlig. 
Katja Kavanagh har fået  ny beskrivelse af ansvarsområde og opgaver samt skema til 
tidsregistering. 

5. Opfølgning fra tidligere møder:  Opfølgning af klubmødet 
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6. Rapport fra udvalg: 
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget:  

Banetræningskursus den 15. maj med 98 starter, stor succes, men vejre var dårligt. 
C-stævne heste dressur med Holdmesterskab, VER´s hold blev nr. 3 ud af 8 hold, 
ellers godt stævne med masser af sol og varme, fin stævneraport. 
Kursus med korrekt ridning den 22. juni 
Dressurkursus med Henrik Palm Toft den 31. maj og der bliver et nyt 14. juni. 
Der søges stadig en der kan komme fast. Dette håndteres af pensionærerne som 
skal blive enige. 
Jørgen Olsen kurset kan aflyses hvis der ikke er tilmeldte. 

b) Sponsorudvalget: 
Charlotte har uarbejdet Ansvars- og Funktionsbeskrivelse for Legat- og 
Sponsorudvalget som bestyrelsen godkendte. 
Desuden udaberbejdet et forslag til forskellige typer af sponsorer/sponsorater. 
Der var skaffe mange ærespræmier /sponsorater til dressurstævnet. 

c) Rideskole- og aktivitetsudvalget: 
Sommerfesten: der er kommet en henvendelse om bekymring om åben ild. Vi kan 
berolige med at der vil blive brugt en gasgrill som kan slukkes med det samme. 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget: 
Christina eller Terje kan lave hjemmeside . Vi vurderer begge. 

e) Udvalget for ny Hestelov: 
Der er en revurdering af loven i høring lige nu. Der vil fortsat være issues med vores 
gulv og de udendørs bokse, som ikke lever op til kravene. 

f) Anlægs- og Materialeudvalget: 
God arbejdsweekend den 21. 22. maj god tilslutning løbe- og indgang blev belagt 
med stabilgrus og knust beton. 
Der skal laves en beskrivelse af nye wrapskure og Anita tjekker leje af 
gravemaskine. Charlotte kan undersøge sponsorat til materialer. 
Der kommer ny rude og indgang i dommertårnet. 
Opdeling af folde - Rideskolens skal opdeles anderledes. 
 

7. Evt. herunder ny mødedato 
Torsdag d. 18. august kl. 18. 
 
 
Karsten Bratlien Hein   Anita L. Riisgaard 
Formand    Næstformand 
 
 
Britha Skov Jensen    Tina Storbugt 
Kasserer    Sekretær 
 
 
Charlotte Olsen 
Bestyrelsesmedlem 


