Web-Referat
af
Vestegnens Rideklub
Bestyrelsesmøde nr. 1 onsdag den 14. januar 2015 kl.18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Karsten, Britha, Helle og Cecilie
Ikke tilstede: Amanda Poulsen
1.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 11:
Godkendt og underskrevet

3.

Orientering fra forretningsudvalget:
a)

Økonomisk rapport
Regnskabsrapport - regnskabsanalyse for perioden 1. januar - 30.
november 2014, blev gennemgået og godkendt.
Alle opfodres til at få indbetalt klubkontingentet for 2015
Budget for 2015 gennemgået og godkendt

b)

Driften
Staldpladser: Mikala opsagt sine 2 bokse pr. 1. februar 2014
Anita Riisgaard Intermezzo Enshøj kommer 1. marts
Quiara flytter ud og der bliver igen plads til staldcatten
Der kommet ny bund i det lille ridehus og på den udendørs indhegnet
dressurbane.
Højttaleranlæg er installeret ude og inde
Der har været observeret en hvid bil med udenlandske plader holdene
ved Arovej.
Høje-Taastrup Kommune er kontaktet for at få sat spærrepælene op
Alarmselskabet er kontaktet for at rundere mere i området
Rideskolen:
Bounty er udskiftet med Painted Diamond
Lidt fremgang på holdene
Sendt tilbud til H-T Kommune om ridning for fritidshjem
Der er aktiv ridning i vinterferien i samarbejde med Høje-Taastrup
Kommune
Personale:
Berit er fortsat sygemeldt
Rikke vikariere i stald
Der har været samtaler med ansøgere til den ledige stilling som
weekendstaldvagt

4.

Opfølgning fra tidligere møder:
Generalforsamling - der er udarbejdet en "køreplan" for
generalforsamlingen
Revision af regnskabet for 2014 foregår den 11. februar kl. 18.00
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5.

6.

Rapport fra udvalg:
a)

Stævne- og Sportsudvalget (Cecilie Jensen)
Dressurstævne med storm 115 tilmeldt 72 kom
Muleposen solgte for kr. 422 via MobilePay

b)

Rideskole-Junior-Aktivitetsudvalget (Amanda Poulsen)
Ryttermærkeprøve 1. den 14. december 2014 - alle bestod

c)

Hjemmeside-Kommunikationsudvalget (Britha)
Løbende opdatering

d)

Energi- og spareudvalget (Helle)
Ikke noget nyt

e)

Sponsorudvalget (Karsten)
VER har fået sponsoreret et plastikdressurhegn 20x60 meter med
bogstaver. Kan hentes i marts måned hos Wiffeldt

f)

Udvalget for hold af heste (Karsten)
Ikke noget nyt

Ny mødedato: Fastsættes efter generalforsamlingen

Karsten Bratlien Hein
Formand

Cecilie Jensen
Næstformand

Britha Skov Jensen
Kasserer + referent

Amanda Poulsen
Sekretær(ikke tilstede)

Helle Madsen
Bestyrelsesmedlem

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • CVR 42034916
www.vestegnensrideklub.dk

