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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 5, tirsdag den 7. marts 2017 kl. 17.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

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

 

1. Dagsorden blev godkendt med nogle ekstra emner under pkt. 4. 

2. Referat fra Generalforsamlingen og seneste BM nr. 4 fra d. 2. marts 2017 bliver godkendt 
og underskrevet næste gang. 
 

3. Vedtagelse af Forretnings- og funktionsbeskrivelser samt ansvars- og funktionsbeskrivelser 
for udvalg. 
Der er foretaget rettelser, bl.a. flg.: 

Medlemsmøder efter behov. 
Ryttermærker flyttes til andet udvalg. 
Vedligehold af springudstyr flyttes. 
Afholdelse af klubmøder efter behov. 
Administrering af nøgler flyttes til Formanden. 

Beskrivelserne skal opdateres af hver formand inkl. oversigt over medlemmerne. Tina 
sender dem ud til redigering inden næste møde. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget: 
Økonomisk rapport for perioden:  
Der kommer først en rapport efter at overdragelsen af al økonomi er færdig. 
   
Driften:  
Vi vil se på muligheder for at bruge et program til holdlister, indkrævning etc. Karsten 
undersøger om vi kan få Klubmodulet præsenteret. 
Bente har opsagt sin stilling, så Anita kontakter en ny bogholder. 
Ryttermærkeprøve 2 er flyttet til 19. marts kl 14 i det lille ridehus. Kristina skal beskrive 
materiale og bøger som så kan bestilles af FU.  
Børneattest på nye bestyrelsesmedlemmer skal bestilles. 
Helligdagene skal planlægges ift. privatundervisning. 
Ang. foder - Hvis man får mere end det Sund Hest foreskriver kan man betale merafgift. 
Dette håndteres af staldpersonalet v. Lene. 
 
Staldpladser: 
Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer 
Der er tegnet aftale med en ny pensionær Heidi som ønsker egen underviser, hvilket hun 
ved en fejl er blevet lovet uden at bestyrelsen godkendte det. Tina sender svar om at man 
ikke kan have egen underviser med, da der er de faste undervisere på stedet som klubben 
har vedtaget. 
Pararytteren får svar om at der muligvis bliver en udendørsboks ledig. 
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Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer - Ares er blevet syet i benet og skånes lige nu. Tina giver Pernille 
besked. 
Rideskolehold – der skal henvises til Christina ift. nye elever og de der skal flytte hold. 
Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli. Christina tager sig af betaling og bekræftelser. Der skal 
lægges program og Tina hører om underviserne kan tage det – Sabrina og Pernille. 
Parter – Bubber har ny part 
Møde med parter planlægges ved næste møde. 
Der er kommet henvendelse fra lørdagsholdet m. 6 ryttere ang. muligheden for at ride i det 
store ridehus fra kl. 8-9 når de rykkes pga. stævner. Ved de næste stævner er det muligt at 
ride ude i stedet. 
 
Personale: 
Ansættelse af ny staldmedarbejder  
Møde med underviserne skal planlægges af Christina og Tina. Forslag 18. marts kl 13.00. 
Afløser i Lenes ferie. 
Karsten og Anita aftaler faste møder med Lene ang. opfølgning af opgaver i stalden. 
 

Opfølgning fra tidligere møder samt emner fra Formanden:  
- Funktionsbeskrivelser skal revideres – se over 
- Deltagelse af suppleanter i BM skal afklares – de skal tages ind ved behov og undtages 

personalesager  
- Der skal planlægges et pensionærmøde i løbet af april – Forslag til dato 6. april kl 18.15 
- Repræsentant fra VER til Generalforsamling i Distriktet 15. marts i Ballerup Rideklub – 

Anita deltager 
- Smeden er bestilt til rideskolen 
- Formand og kasserer godkender alle indkøb. Alt inkl. kommende betaliner er p.t. 

godkendt 
- Lamineringsmaskine skal købes næste gang der er en på tilbud 
- Container tømning – dette tager Anita sammen med Lene 
- Ina tager et møde Jens og Kristina om fremtidig springning 
- Søndags springtid udvides med kl 11-12 til evt. anden eller ingen underviser. Der 

bookes på tavlen. Banen ryddes lige efter kl 12.  
- Per kan bistå i at få bygget resterende wrapskure og dette aftaler Karsten med ham 
- Tina efterspørger træskilte og bogstaver fra Britha 
- Ormekur strategi undersøges af Karsten 
- Sofie med Mjølner har spurgt om hun kan få undervisning af Jørgen Olsen, men det 

godkendes ikke. 
 
 

5. Rapport fra udvalg: 
a) Stævne- og Sportsudvalget  

Anita er formand 
Planlagte stævner: 
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D-dressurstævne den 4.-5. marts er gennemført 
B-distancestævne den 9. april 2017 
D-springstævne den. 13-14. maj 2017 
C-dressurstævne den. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold 
og individuelt for hest 
C-springstævne den. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for 
pony 

Der er planlagt ryttermærker 
 

b) Sponsor- og Legatudvalget 
Ina er formand 
 

c) Rideskole- velfærd- og Juniorudvalget 
Tina er formand 
Der er p.t. ingen planlagte aktiviteter 
Der skal arrangeres sommer/grillfest 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 
Tina er formand 
Der skrives et nyhedsbrev inkl. tak til forrige kasserer Britha 
Kristina skal give administrator rettigheder til bestyrelsen 
Facebooksiden snakker Tina med Cecilie om 
 

e) Udvalget for ny Hestelov 
Nedlægges og opgaverne flyttes til Materiel- og anlægsudvalget 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget 
Karsten er formand 
Der er behov for et møde for at afdække behov og derefter at kunne udarbejde en 
vedligeholdelsesplan, hvor de vigtigste udbedringer prioriteres. Vi får oversigt over 
økonomi efter endelig overdragelse fra kasserer. 
 

6. Evt. herunder ny mødedato 
Næste møde lørdag 18. marts kl 12 

Bestyrelsens kontaktoplysninger skal hænges op på kontoret til staldpersonalet og 
underviserne. Tina laver en oversigt. 
Opgørelse af interessetimer skal verificeres og sendes ud. Tina skriver til Britha for at få 
den. 
 
Karsten Bratlien Hein Anita L. Riisgaard Ina Munksø 
Formand  Næstformand  Bestyrelsesmedlem 
 
Christina Belter  Tina Storbugt  
Kasserer  Sekretær 


