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Web-Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 10, torsdag den 9. november 2016 kl. 18.00 
på kontoret Snubbekorsvej 24-B 
Deltagere: Karsten, Anita, Britha, Charlotte og Tina (referent). 

 

1. Dagsorden blev godkendt 

2. Referat fra seneste BM, nr. 9 fra den 20. oktober blev godkendt og underskrevet 
 

3. Orientering fra Forretningsudvalget: 
 Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30/9 - 2016 
Indtægter regnskab: 2.190.187  Budget: 2.079.850 
Udgifter regnskab:  2.025.500  Budget: 2.012.633 
Nettoresultat regnskab:     110.825  Budget:      13.217 
Taget til efterretning og godkendt 
   
Driften:  
Der bliver lavet sygefolde i næste uge. 
Tina undersøger om der kan skaffes 1 eller evt. 2 brugte pc’er til hhv. personalet og til brug 
ved stævner. 
Der har været indbrud i uaflåste skabe udenfor. Der er kommet et forslag fra Helle om at 
etablere overvågning. Forslaget vil vurderes senere. 
 
Staldpladser: 
Ida med "Asterix" betaler for reservation frem til 31.december  2016 
Heidi med "Siso" betaler for reservation frem til 31. januar 2017 
1 ledig ponyboks lejet ud pr. 1.december 2016 
 
Rideskolen: 
Ares og Best Bo er godkendt til køb. 
 
Personale: 
Staldpersonalet har forespurgt om der kan ændres i mugningen. Reglen er at der skal 
gennemgås bund hver gang og der skal bundmuges. Der skal også rystes op i rideskolens 
bokse hver gang uden undtagelse. 
Der skal slås en stilling op som staldweekendvagt. 
 
Opfølgning fra tidligere møder:  Intet 
 

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

Der er afholdt et godt springstævne med nykårne klubmestre og et godt 
dressurstævne med klubmesterskaber ligeledes med nykårne klubmestre. 
Rideskolestævne afholdes 27. nov. 
Der kommer et nyt stævnesystem fra 2017. 
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b) Sponsor- og Legatudvalget: 
Der er gjort et fint arbejde og der er skaffet nye sponsorer. 
 

c) Rideskole-Junior- og velfærdsudvalget 
Der er afholdt Loppemarked den 23. oktober med mange deltagere. 
Der bliver Klippe/klistredag den 26. november, hvor der pyntes op inden stævnet. 
Juleshow afholdes den 11. december. Forslag til aktiviteter: vogn til julemand, 
opvisning med privatrytter, uddeling af godteposer, indslag med rideskoleryttere. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 
Nyhedsbrev nr. 1 er sendt ud til rideskoleryttere og nyt sendes ud med info om bl.a. 
enetimer, klubmestre, m.m. 
Retningslinjer for siden 
Tilmelding til alle arrangementer 
Tina undersøger om der evt. kan laves en film om VER som reklame. 
 

e) Udvalget for ny Hestelov 
Vi afventer vedtagelse af ny hestelov. 
 

f) Anlægs- og Materialeudvalget   
Der er kommet lys i 3 wrapskure 
Opsætning af lys ved container undersøges 
 

5. Evt. herunder ny mødedato  
Ny mødedato 7/12 kl. 18.00. 
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