Web-Referat fra bestyrelsesmøde nr. 2, onsdag den 8. februar 2017 kl. 18.00
på kontoret Snubbekorsvej 24-B
Tilstede: Karsten, Britha og Tina (referent)
Afbud: Anita og Charlotte
1. Dagsorden er godkendt.
2. Referat fra seneste BM, nr. 1 fra den 11. januar 2017, er godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.
Referat fra klubmødet den 21. januar 2017 er godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende.
Beretning for 2016 blev godkendt
3. Orientering fra Forretningsudvalget:
Økonomisk rapport for perioden: 1/1 - 31.12.2016 ÅRSREGNSKAB
Regnskab og regnskabsanalyse for 2016, godkendt
Budget og regnskabsanalyse for 2017, godkendt
Leasing af staldcat er indgået, endelig afregning har ikke fundet sted.
Driften:
Nogle af pensionærerne har indkøbt hø ved anden leverandør og sat i telthallen. Reglen er
at man selv skal opbevare eget indkøbt foder
Staldpladser:
Der er 4 ledige staldpladser pr. 1. februar
En ledig boks pr. 1.marts.
Følgende bokse er reserveret:
Heidi Jacobsen "Siso" reserveret boksen frem til 31. januar 2017.
Liza Hansen Cordell, reserveret boksen frem til 28. februar 2017
Rideskolen:
Rideskoleheste/ponyer - alle er gående
Rideskolehold – vinterferieridning i uge 8
Pernille har overtaget undervisningen af alle rideskoleholdene onsdage.
Personale:
Planlægning af sommerferie for staldpersonalet skal ske inden 1. marts .
Generalforsamling:
Dagsorden blev godkendt.
Der er kommet forslag fra
 Sabrina – forslag 1
 Lene og Charlotte – forslag 2
Valg af kasserer - Britha stiller op til genvalg
Valg af medlem - Tina stiller op til genvalg
Valg af medlem - Charlotte er trådt ud
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Opfølgning fra tidligere møder: Intet
4. Rapport fra udvalg:
a) Stævne- Sports- og Aktivitetsudvalget:
Karsten-Kristina-Britha på kursus i Event på GLK
Flot stævnerapport fra C-stævnet den 7.-8. januar
b) Sponsor- og Legatudvalget:
Jeanne har skaffet mange ærespræmier til stævnerne med Vestegnspokalerne
c) Rideskole-Junior- og velfærdsudvalget
Fastelavn er planlagt og afholdes 19/2.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Fungerer fint.
e) Udvalget for ny Hestelov
Status – nogle af kravene er lempet, men der er dog krav som VER ikke vil opfylde
efter 2020. Når der kommer endelig direktiv skal vi vurdere stedet ift. dette.
f) Anlægs- og Materialeudvalget
Per har opsat en ny vandvarmer på toilettet.
5.

Evt. Ny mødedato fastsættes efter generalforsamlingen den 27. februar 2017

Karsten Bratlien Hein
Formand
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Sekretær
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