Web-Referat fra Bestyrelsesmøde nr. 10 mandag den 5. oktober 2015
kl.18.15 på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Deltagere: Karsten, Liselotte, Helle, Britha og Tina (referent).
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde nr. 8, 7. september og
ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 9, den 28. september 2015
Godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra forretningsudvalget:
a) Økonomisk rapport for perioden 1/1-30/8-2015:
Indtægter regnskab:
1.809.119
Budget:
1.835.300
Omkostninger regnskab:
1.769.516
Budget:
1.664.461
Nettoresultat regnskab:
-10.677
Budget:
120.839
Der er ikke plads til udgifter ud over det budgetterede. Katja (berider) får
opgaven med at finde tiltag for at bedre indtjening og mindske udgifterne,
bl.a. ved at få flere pensionærer.
b) Driften:
Opfølgning på ekstraordinært bestyrelsesmøde den 28. september Der skal
arrangeres et infomøde med Pensionærerne og der udsendes en infomail
med oplysninger om vores nye centerleder og berider Katja.
Vi skal renovere wrap-skurene vha. frivillig hjælp.
Dong har sendt brev ang. stikledninger.
Udlejning af boligen. Er udlejet pr. 15.oktober.
c) Staldpladser:
Der er stadigvæk ledige staldpladser.
d) Rideskolen:
2 nye heste på prøve, King og Chanel.
e) Personale:
Rikke har opsagt sit job på VER pr. 1.11.2015. Den ledige stilling er opslået
på hestenettet. Katja (fra stalden) tages med til samtalerne. Den nye
staldmedarbejder skal indgå i weekendvagtordningen hver 4. uge med 37
timer ugentlig over 4 uger.
4. Opfølgning fra tidligere møder
Liselottes oplæg vedr. kursus med Claus. Kurset koster kr. 6000. Der skal være
brugerbetaling og evt. fælles mad og hygge. Andre rideklubber i området inviteres
mod betaling. Dato skal fastlægges og tirsdag 10. november er foreslået.
Ridning/undervisning efterfølgende aftales derefter og betales individuelt.
Helle har lavet spørgeskema til rideskolerytterne. Skema er godkendt, kopieres og
uddeles til rideskolerytterne.
Målsætning for rideklubben:
• at Centerleder Katja skal have støtte og opfølgning fra Forretningsudvalget
• at det skal være en fælles målsætning at arbejde for klubben
• at der skal være godt klima i VER for både brugere og ansatte
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•
•
•

at rideklubben skal fremstå som en dynamisk, sportslig og social
velfungerende rideklub
at medlemmerne skal være medansvarlige for at opretholde en god klubånd
og aktivt deltage i klubbens arbejde
at bestyrelsen er meget bevidst på at give Centerlederen ansvar og få et
godt samarbejde - vor ansvar og rolle afstemmes.

5. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- og Sportsudvalget
Klubmesterskaber i dressur fremadrettet. Alle ryttere skal tilgodeses og der
skal laves en regel om en oprykning efter vundet mesterskab.
Reglerne gennemgås inden stævne til næste år. Der kan hentes inspiration fra
andre, f.eks. Københavnsmesterskaberne.
b) Rideskole-og Juniorudvalget
Juleshow søndag den 13. december. Tina køber remedier og det forventes at
dette kommer til at give et lille overskud.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget
Britha bliver administrator på VER´s Face Book side
d) Aktivitetsudvalget
Klubaften med dyrlæge May Thomsen tirsdag den 17. november
e) Sponsor- og legatudvalget
f) Udvalget for ny hestelov
Der har været møde ang. tiltag og plan for at kunne opfylde kravene. Der ses
også på grøn energi.
6. Evt. herunder ny mødedato
Helle spurgte til indkøb af ny port: Den er ikke på budgettet for 2015. Karsten vil
søge om et tilskud, Britha indhenter tilbud fra Bundgaard Byg.
Næste møde er mandag 2. november Kl. 18.00.
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