Web-referat fra bestyrelsesmøde nr. 8, onsdag den 21. september kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Deltagere: Karsten, Anita, Britha, Charlotte og Tina (referent).
1. Dagsorden blev godkendt
2. Godkendelse af referat fra seneste BM, nr. 7, den 18. august 2016. Referaterne blev
godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 30/8- 2016
Indtægter regnskab:
kr. 2.001.475
Omkostninger regnskab:
kr. 1.779.107
Nettoresultat:
kr. 174.442
Der er bl.a. en fint overskud fra Muleposen og Stævner

Budget: kr. 1.888.300
Budget: kr. 1.768.446
Budget: kr. 71.854

Driften: Tagpladerne bag telthallen skal bortskaffes billigst muligt. Der er modtaget et
tilbud på ca. kr. 1600+800 ex.moms.
Der sendes mail ud om, at alle privatryttere skal sørge for udtage hesten fra konsum.
Følgende skal fremover være tilknyttet Privatrytterundervisning:
Dressur: Lis - Henrik Palm Toft - Kitt Sørensen - Camilla Quistgaard - Katja Kavanagh
Spring: Jens L. Jacobsen - Katja Kavanagh
Der bliver lavet samarbejdsaftaler og der skal foreligge børneattester og straffeattester fra
alle undervisere. Opstaldede heste har fortrinsret.
Arbejdstilsynet har meldt at de kommer 5. oktober.
Der har været tilsyn af lokaler fra Taastrup Kommune og alt er fundet ok.
Konsulent Karina fra EquiFirst har gennemgået alle rideskolehestene.
Britha har undersøgt om pensionærerne ønsker ny leverandør af hø. De er kun nogle få,
der ønsker at betale mere. Vi får derfor lavet en foderanalyse af den nuværende og så
henstilles til at man selv bestiller anden kvalitet hvis det ønskes.
En ny vaskemaskine vil koste ca. 35.000 kr. Vi prøver at finde en brugt.
Opdatering af sikkerhedsvejledning: Rideskoleunderviser skal følge reglerne.
Staldpladser: Pr. 1. oktober er alle pladser udlejet undtagen en ponyboks (Manse)
Magnus flytter i udendørsboks og bliver fuldpart på ham. Så der skal findes en ny
skolehest.
Rideskolen: Der skal hjælp til holdene med nye elever.
Personale: Påklædning hos undervisere skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt og
professionelt og underviserne skal foregå med et godt eksempel, bl.a. med ordentlige
sko/støvler.
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Opfølgning fra tidligere møder:
Tilfredshedsundersøgelse udsættes til næste møde
4. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget
C-stævne i 8.-9. oktober og rideskolestævne 27. november
Der indføres en begrænsning efter at have vundet rideskolestævne 3 gange
b) Sponsorudvalget
Der arbejdes med at skaffe præmier til stævnerne
c) Rideskole- og aktivitetsudvalget
Der afholdes Loppemarked i oktober (23. oktober er foreslået)
Juleshow i december - indslag fra privatryttere og et indslag fra rideskolen
Forslag om billeder af børn med pony til julekort
Temaaften – landbohøjskolen kan komme og fortælle om bl.a. hovpleje, tænder
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Kristina skal på ”NemTilmeld” kursus og afholder vidensdeling bagefter.
e) Udvalget for ny Hestelov
Der afventes lovforslagets behandling.
Foldene opfylder loven i dag.
f) Anlægs- og Materialeudvalget
Foldene omlagt og 10 wraphuse er nu bygget. Målet er at have alle nye skure pr.1.
august 2017. Derefter vil alle de gamle skure blive revet ned og området indgå i
foldene.
5. Evt. herunder ny mødedato

Næste møde er torsdag 20. oktober kl. 18.
Karsten Bratlien Hein
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