Web-referat fra Bestyrelsesmøde nr. 1 mandag d. 11. januar 2016 kl.
18.00 på kontoret Snubbekorsvej 24-B.
Deltagere: Karsten, Britha, Liselotte, Helle og Tina (referent).
1. Godkendelse af dagsorden - Godkendt med tilføjelse af 2 mails fra
Liselotte
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, nr. 12 den 7.
december 2015 – Godkendt og underskrevet.
a) Orientering fra forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30/11-2015
Indtægter regnskab:2.434.804
Budget: 2.451.400
Omkostninger regnskab: 2.355.107
Budget: 2.276.632
Nettoresultat regnskab: 10.590
Budget: 106.018
Forslag til budget 2016
Målet er at vi skal have overskud fra stævner etc. mens bl.a.
boksleje skal balancere.
Der skal gøres noget så vi undgår underskud i pensionærdelen i
2016.
Arbejdstilsynet har været på tilsyn og set på løft af fodersække. Vi
har indføjet i personales arbejdsbeskrivelser at de skal være 2 til at
løfte fodersækken ved opfyldning af fodervogn.
b) Driften:
Liselottes mail vedr. freelanceunderviser til enkelte
dressurrytterne. Bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.
Der er pt. 3 bokse ledige, som er en midlertidig wrapplads for 5
privatheste. Disse skal gøres klar til udlejning. Wrappen skal flyttes
ud i løbet af januar.
Store oversvømmelser af foldene, vandløbet, stien henvendelse er
sket til H-T kommune. Kommunen kommer ud og undersøger
forholdene. Mødet med kommunen er flyttet til 20/1-2016.
Der er lavet en ny plan for foldene så de overholder ny lovgivning.
Retningslinjer for privatrytterundervisning på VER,
behandles på næste bestyrelsesmøde.
c) Rideskolen:
Ny rideskoleundervisere mandag og torsdag, Mia.
d) Personale:
Cornelia ansat pr. 1. januar 37 timer i stalden.
Frederikke Kongslev overtager aftenfodring og lukning af
klubfaciliteterne søndage i stedet for Britha.
Line er kommet til skade med en finger i forbindelse med
ud/indlukning af heste.
3. Opfølgning fra tidligere møder:
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Skema "Tilfredshedsundersøgelse pensionærer" – Helles skema overgår
til den nye bestyrelse
Pensionærmøde den 7. januar 2016:
Forslag om opbevaring af hestepas undersøges.
Karsten undersøger om muligheden for evt. at blande kunststof ind i
bundene. Vi modtager et tilbud som vurderes.
Generalforsamling 2016:
"Køreplan" blev gennemgået af Britha
Udkast til dagsorden er vedtaget
Vi er opmærksomme på at få al relevant information ud til alle ryttere,
Private og Rideskole både info, indkaldelser til møder og
arbejdsdage/weekender m.m.
a) Rapport fra udvalg:
Stævne- og Sportsudvalget:
Dressurstævnet den 9.-10. januar: Godt stævne, men desværre
mange frameldinger på grund af vejret . Flot stævnerapport
modtaget.
D-springstævne den 13.-14. februar med Vestegnspokalen
D-dressurstævne den 5.-6. marts med Vestegnspokalen
b) Rideskole-og Juniorudvalget:
Der skal arrangeres fastelavnshow i februar. Tina melder dato ud
snart.
c) Hjemmeside-Kommunikationsudvalget:
Opdatering
d) Aktivitetsudvalget
Udvalget funger pt. ikke
e) Sponsor- og legatudvalget
Intet nyt
f) Ny hestelov udvalg
Emnet drøftes i et kommende møde med Borgmesteren i Høje Taastrup Kommune den 4. februar.
4. Evt. herunder ny mødedato
Næste møde er den 11. feb. Kl. 18.00
Karsten Bratlien Hein
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