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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 6, lørdag d. 18. marts 2017 kl. 12.00 

på kontoret Snubbekorsvej 24-B 

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

Fraværende: Ina (på ferie) 

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater fra seneste BM nr. 2, 3, 4, 5 samt generalforsamling er godkendt og signeret. 
 

3. Ansvars- og funktionsbeskrivelserne for udvalg 
Vi skal have udvalgene besat med medlemmer og have opdateret beskrivelse. 
Anita vil høre om Jeanette Strand vil hjælpe med at køre stævner. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget: 
Økonomisk rapport for perioden:  
FU arbejder på at få overdragelsen på plads og dermed få et fyldestgørende overblik over 
regnskabet. 
Der er ikke krav om bogholder. 
Convensus har ikke al funktionalitet inkluderet i basismodulet. Derfor kigger vi på 
Klubmodulet for at få nødvendig funktionalitet til medlemsoversigt, tilmeldinger, 
kontingent og automatisering af bestillinger og betalinger. Karsten inviterer til en 
gennemgang. 
   
Driften:  
Vi skal vurdere om der skal være betaling for de rideskoleelever der skal have ekstra hjælp. 
Ny bogholder – vi afventer klubmodul til at kunne ivaretage opgaven. 
Muligheder for dræn af foldene samt sygefold – Karsten får et firma ud og ser på løsninger 
og evt. give et økonomisk overslag. 
Der kommer et tilbud på barriere, men vanding skal også inkluderes inden vi beslutter os. 
Kvaliteten på halmen – personalet skal undersøge om det der er tilbage er muggent og 
retter henvendelse til leverandøren 
 
Staldpladser: 
Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer 
Henvendelse fra pararytter – hun har takket nej 
Ny pensionær med ønske om egen underviser, hvilket er afvist – dette fastholdes. Heidi 
med Bombay flytter ind 1. april.  
Der er endnu en på venteliste til næste ledige boks. 
 
Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer – Lucah har været halt. Bali flyttes til et privat sted ifølge tidligere 
aftale og skal dermed på pension. 
Rideskolehold – der er hængt en liste op med ledige pladser på holdene. 
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Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli 
Sabrina har mulighed for at hjælpe i weekend dage og først fra om eftermiddagen på 
de andre dage 
Anita kan evt. den første uge og så hører vi Pernille og Christina (tidligere ansat) 

Parter – alle heste/ponyer har part. 
Møde med parter planlægges senere. 
Privatundervisning i påsken –  

Torsdag: åbent hus arrangement med ridning , hvor parterne er med til at hjælpe. 
Fredag: enetimer med Pernille 
Mandag: enetimer med Sabrina 

Aktiv sommer - der er plads til 2 hele uger samt en uge med formiddagsridning. 
 
Personale: 
Ansættelse af ny staldmedarbejder: Charlotte starter som ny i stalden på mandag i 
jobprøvning 
Møde med underviserne 

Agenda: Kort præsentation af alle - Bestyrelsens målsætning for underviserne (roller 
og ansvar) - Ordet frit og indkomne emner 

Status for afløser i Lenes ferie er ok 
 

Opfølgning fra tidligere møder:  
- Suppleanterne kan deltage i BM når vi er på plads og har månedlige møder. 
- Pensionærmødet d. 6. april planlægges – der er ikke kommet punkter endnu. Vi holder 

et formøde til forberedelse. 
- Anita deltog i Generalforsamling i Distriktet 15. marts i Ballerup Rideklub. 

 
5. Rapport fra udvalg: 

a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 
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 v/Ina 
Iab 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Tina 
Christina er med i udvalget. 
Sommerfest: vi undersøger om vi kan låne kommunale lokaler og leje hoppeborg. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Der arbejdes på et nyhedsbrev. 
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Der skal reklameres for åbent hus skærtorsdag kl 15-17 med tilmelding. Tina laver 
et opslag. 
Administrator rettigheder til bestyrelsen afventer klubmodulet, som kommer med 
egen hjemmeside. 
 

e) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Iab 
 
 

6. Evt. herunder ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag 4. april kl 17 


