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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 4, torsdag d. 2. marts 2017 kl. 18.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent) 

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referat fra BM nr. 2 fra d. 8. februar 2017 blev godkendt og underskrevet af de 
tilstedeværende. XBM fra d. 18. februar afventer godkendelse af Britha og skal evt. 
korrigeres inden endelig godkendelse. Referat fra seneste BM nr. 3 fra d. 28. februar 2017 
blev godkendt og underskrevet. 
Referat fra Generalforsamling 2017 vil blive godkendt så snart dette foreligger.  
 
Driften:  
Bestilling af foder. Anita kontakter og bestiller for derefter at overdrage til staldpersonalet 
(ved Lene). 
Ny bogholder. Christina kontakter Britha ang. marts regnskab. Ina undersøger en mulig 
bogholder. Løn og faktura bliver betalt p.t. 
Sodavand forbruget til personalet er steget. Det skal håndteres i næste møde. 
Pararytter har kontaktet ang. leje af boks. Hun tilbydes Mys gamle boks. 
Ydelserne fra pensionærdelen og rideskoledelen skal afstemmes for måneden. Der 
etableres en indbakke til Christina på kontoret. 
Der er kommet en ansøger til praktik, som skal vendes med Lene. 
Der skal indhentes børneattester på Ina og Christina. 
Der er aftalt møde med specialkonsulent i kulturcenteret Bo Petersen i kommunen 16. 
marts 2017, hvor Christina deltager. Det gælder lokale- og medlemstilskud. 
Skift af kode til lønindberetning. Oprettelse af Christina i netbank. Christina kontakter 
BlueGarden. 
Karsten har indberettet ny bestyrelse til Rideforbundet. Anita bliver ansvarlig for 
Stævneudvalget. Det skal indberettes. Vi skal høre om Kristina kan tage ansvar for 
springstævner. 
Der er generalforsamling i Distriktet 15. marts kl 19 i Ballerup Rideklub. Vi skal se hvem der 
kan repræsentere VER. 
 
Punkter til næste møde: 
- Funktionsbeskrivelser skal revideres 
- Sodavand til personalet skal reguleres 
- Deltagelse af suppleanter i BM skal afklares 
- Der skal planlægges et pensionærmøde i løbet af april 
- Repræsentant fra VER til Generalforsamling i Distriktet 15. marts. 

 
Rideskolen: 
Holdlister til rideskolehold. De skal selv styre holdene fremadrettet efter at vi har haft 
møde med underviserne. Der indkaldes snart. Christina tager sig af listerne samt indkomne 
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sager indtil videre. Ved sygdom skal underviserne ringe til Ina, som kontakter videre via en 
liste over mulige undervisere. 
 
 
Personale: 
Der er slået en annonce op til ny staldmedarbejder. Anita og Lene tager sig af 
ansættelsesprocessen.  
Der skal findes en anden ferieafløser i Lenes ferie. 
 
 

Opfølgning fra tidligere møder:  
Nedsættelse af udvalg. Vi tager udgangspunkt i de eksisterende udvalg. 
 

4 Evt. og ny mødedato  
Næste møde er d.  7. marts 2017 kl. 17 på VER. 

 
 

Karsten Bratlien Hein  Anita L. Riisgaard 
Formand   Næstformand 
 
 
Christina Belter   Tina Storbugt  
Kasserer   Sekretær 
 
 
Ina Munksø 
Bestyrelsesmedlem 


