Web - Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 11, onsdag den 7. december 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. 10 fra den 9. november 2016 og EBM nr. 3 den 9. oktober
2016 blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31/10- 2016
Indtægter regnskab:
2.463.860
Udgifter regnskab:
2.285.135
Nettoresultat regnskab:
118.907

Budget: 2.330.400
Budget: 2.236.870
Budget: 33.530

Driften:
Forretningsudvalget har på et møde med Tryg Forsikring gennemgået Rideklubbens
forsikringer. Der er fortaget enkelte justeringer. Ansvar for ulykke/død gennem foder er
foreløbig fravalgt, men undersøges nærmere.
Erhversforsikringen er forlænget frem til 1. januar 2022, Landbrugsforsikringen er
forlænget frem til 1.januar 2021.
Der er modtaget støtte fra Høje-Taastrup Kommune til kurset med NemTilmeld. Vi finder
en dato til et møde med Kristina.
Der er indberettet medlemsantal for 2016 til DIF og ansøgt om Lokale- og Driftstilskud i
Høje-Taastrup Kommune for 2016
Alle freelance undervisere skal inde 1. januar 2017 have indgået en samarbejdsaftale med
bestyrelsen.
Staldpladser:
Ida med Asterix betaler for reservation frem til 31.december 2016, derefter fuld staldleje.
Heidi "Siso" er aflivet betaler for reserveret af boksen frem til 31. januar 2017.
Cordell sendt på rekreationsophold, betaler for reservation af boksen frem til 1. marts
2017.
Cinclair opsagt staldplads pr. 31. december 2016
Sofie Weywadt og Sorel af Dano kommer 1. januar 2017
Sofie Thomsen og Showman får den ledige ponyboks pr. 8. december 2016

Rideskolen:
Rideskoleheste/ponyer – der er lavet en aftale Mia (Cordell) om at ride King i en periode.
Rideskolehold – der er ledige pladser alle dage. Vi skal finde ud af at fastholde både gamle
og nye eleverne. Underviserne kunne evt. tilbydes at tage DRF ´s træner 1-kursus. Der er
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behov for at løfte underviserne så de er i stand til at løse alle opgaverne så som det
administrative samt hjælpe med fastholdelse af kunderne.
Der indkaldes til et møde med rideskoleunderviserne, for at finde nye og gode tiltag.
Vi kan evt. gøre det muligt at vurdere sit eget niveau gennem en ny funktionalitet på vores
hjemmeside. Om sommeren kan der arrangeres ture ude. Det skal afstemmes med
underviserne hvad der skal til for at holdene bliver spændende og udviklende.
Parter – partmøde søndag om pligttimer, klatter i ridehallen, Facebook adfærd m.m.
Klubmøde efterlyses – Vi kan arrangere et møde 21. januar 2017 kl. 14.00 i rytterstuen,
hvor vi informerer om klubben og aktiviteterne m.m. Vi skal have ønsker til dagsordenen
og tilmelding af hensyn til lokale.
Enetimer i julen – 24.december, 26. december og 31. december 2016
Personale:
Katja Knudsen fratrådt sin stilling den 25. november
Tanja M. B. Rasmussen tiltræder den ledige stilling den 2. december
Kristina Madsbøll starter som ny medarbejder til weekendstalden, oplæres af Sabine.
Lene holder ferie i uge 49 - Frederikke vikarierer.
Vi skal få kørt Tanja godt ind i teamet.
Vi skal have fat i ejerne til de heste der er vanskelige at lukke ud og ind fra fold, så de kan
hjælpe i helligdagene mellem jul og Nytår (26. december og 1. januar )
Lena har opsagt sin stilling som rideskoleunderviser på onsdagsholdene 18.00-21.00.
Pernille Krümmel overtager holdene pr. 21. december 2016.
Opfølgning fra tidligere møder:
Der sendes et skriftligt svar til Lene Madsen, vedr. mulighederne om en større boks.
4. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget:
Rideskolestævne den 27. november med 46 starter. Der var god stemning.
Nyt Stævnesystem 1. januar 2017 – Event.
Møde i distriktet den 24. november med bl. andet ny kontingentform til DRF
som bliver afhængig af stævneniveau.
Distancestævne den 9. april 2017, Vestegnsridtet
14. maj 2017, D-springstævne med sløjfeklasser hest/pony
24.-25. juni 2017, C-dressurstævne for heste Distriktsmesterskab for klubhold
26.-27. august 2017, C-springtævne med Distriktsmesterskaber individuelt for
ponyer.
7.-8. januar 2017 C-stævne med dressur for heste
b) Sponsor- og Legatudvalget:
Vi har nogle gaver liggende som kan bruges til det næste stævne.
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c) Rideskole-Junior- og velfærdsudvalget
Klippe/klisterdag den 26. november – manglende tilslutning så der bliver et andet
koncept i 2017 for at få pyntet op.
Juleshow den 11. december – Der bliver også et Lucia indslag. Det er nødvendigt
med at flere hjælper til.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Nyhedsbrev nr. 2 til rideskolen skal ud i januar.
Retningslinjer for siden på FB - Man skal være medlem og tonen skal være god.
Tilmelding til alle arrangementer skal ske gennem NemTilmeld, - dermed er der
betalt på forhånd.
e) Udvalget for ny Hestelov
Er sendt til høring. De udendørs bokse vil ikke være lovlige hvis denne lov vedtages.
f) Anlægs- og Materialeudvalget
Der er etableret sygefold nr. 2. Ledningen ved 1. sygefold skal isoleres og der skal
grus over.
Lys i alle de nye wraphuse er på plads.

5. Evt. herunder ny mødedato




Henrik Palm kan godt komme og undervise hvis han tager alle forholdsregler for at
undgå smitte (kværke).
Generalforsamling afholdes mandag 27. februar 2017 kl. 19.00 i rytterstuen
Staldkatten skal udskiftes, er slidt op.

Næste møde bliver onsdag 11. januar 2017 kl. 18.00.

Karsten Bratlien Hein
Formand

Anita Risgaard
Næstformand

Britha Skov Jensen
Kasserer

Tina Storbugt
Sekretær

Charlotte Olsen
Bestyrelsesmedlem
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