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Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 onsdag den 18. august 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. 6, fra den 8. juni er godkendt og underskrevet 
Referat fra EBM, nr. 2, den 26. maj er godkendt og underskrevet 
 

3. Orientering fra Forretningsudvalget: 
 Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31/7 - 2016 
Indtægter regnskab: kr. 1.798.472  Budget: kr. 1.601.050 
Omkostninger regnskab: kr. 1.569.178  Budget: kr. 1.600.609 
Nettoresultat:  kr. 187.324  Budget: kr. -41.559 
Bonus TRYK forsikringer pr. kr. 4.462 
Ny kontrakt for krybbefoder genforhandlet med samme pris som nu, frem til 31. december 
2016.  
Driften: 
Staldpladser: 
Ny hest pr. 1. august Mia Berg/MY 
Manse flyttet i udendørs boks 1. august 
Adino rejst 1 august  
Chuck N rejst 15. august 
Ledige 2 indendørs som tilbydes til ny pensionær 
Rideskolen: 
2 nye ponyer indkøbt - TAKODA og LUCAH godkendt 
King bliver redet af Freja for at træne ham i spring og dressur 
Bowie aflivet 
Aktiv sommer gået godt.  
2 x ridelejr gået godt.  
Opstart af rideskolen. 
Nye undervisere: 
Sabrina Ripley onsdag eftermiddag-fredag og lørdage 
Lena Scharff-Olsen onsdag aften 
Henvendelser fra forældre om onsdagen. Der udarbejdes svar fra bestyrelsen med svar på 
deres spørgsmål. Emnerne er flg.: 
1. Besked om ny underviser. 
Der er blevet hængt opslag op på VER om de nye undervisere. Information er måske ikke 
kommet ud som ellers grundet ny hjemmeside. 
2. Aflivning af Bowie. 
Ved salg/aflivning af rideskolens heste/ponyer følges tidligere anvendte procedure ved at 
der slås et opslag op på boksen og parten orienteres på forhånd. Opslaget fjernes så efter 
nogle uger. 
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Der har også været en henvendelse fra forældre om privatrytterne. Vi sender en 
henvendelse til pensionærerne om at privathestene ikke skal stå på staldgangen når 
rideskolen er i gang.  
Evaluering af partordningen af 26. maj er gennemført. Der skal arrangeres en skovtur. Vi 
skal høre om Cecilie kan tage Ibrahim med ud. 
Personale: 
Katja Kavanagh fratræder sin stilling som centerleder pr. 31. august 
Hun kan fortsætte med freelance undervisning som reguleres i en samarbejdssamtale, hvor 
dagene afklares. Belægningstavlen skal benyttes. 
Bunden i det store ridehus en bliver afrettet inden stævne til efteråret. 
Lene M. Andersen ny medarbejder den 25. juli. Hun skal oplæres i maskinerne og dermed 
løse opgaverne på linje med Katja. 
Opfølgning fra tidligere møder:  
Målsætning for Rideklubben udsættes til næste møde 
Tilfredshedsundersøgelse for pensionærerne, skema sendes ud og behandles på næste 
møde 
Status freelance dressurunderviser til privatrytterne. På næste bestyrelsesmøde skal der 
træffes en beslutning om dette. Camilla Kvistgaard kan komme på VER hver uge og er en af 
kandidaterne. 
Retningslinjer er udarbejdet for afholdelse af kurser-foredrag mv. i VER.  
Der skal indkaldes til pensionærmøde d. 19.9. kl. 18.30 
 

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

Godt C-stævne med springning hest/pony, VER havde overtaget Ponyspringningen 
fra HVR 
Møde i formandsgruppen den 24. juni 
Ryttermærker starter på lørdag og vi skal finde en der kan undervise fra mærke 2 og 
frem. 

b) Sponsorudvalget 
Skaffet rigtig mange ærespræmier til springstævnet 
"Kunne du tænke dig at sponsorer VER" bliver også sat hjemmesiden og Facebook 

c) Rideskole- Velfærds- og Juniorudvalget 
Afslutningsgrill i juni. Planlægges til at skulle give overskud til næste arrangement 
Forslag om en certificering af rideskolen. Dette kan drøftes senere. 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 
Ny hjemmeside den 1. august. Kristina har gjort et flot stykke arbejde. 

e) Udvalget for ny Hestelov 
Der er først nyt efter Folketingets behandling efter ferien. 

f) Anlægs- og Materialeudvalget   
Opdeling af folde. Der skal laves en ny inddeling. 
Vi er klar til at komme videre med bygning af flere wraphuse. Der skal bores huller 
til de næste. Forespørgsel om at få dette udført inden materialerne leveres. 
Nye vinduer i det udendørs dommertårn 
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Arbejdsdag skal aftales lørdag 17. september kl. 9. Karsten laver en liste med 
opgaver 
Der skal købes en ny bomvogn 

5. Evt. herunder ny mødedato 

Næste møde bliver onsdag 21. sept. Kl. 18 


