Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 10
Tirsdag d. 6. juni 2017 kl. 17 på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup
Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent)
Afbud: Cecilie, Vivian
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
BM nr. 8 blev godkendt og signeret. BM nr. 9 lægges til godkendelse og signering.
3. Ansvars- og funktionsbeskrivelserne for udvalg
Beskrivelser er opdaterede og medlemmer verificeres inden Karsten lægger dem ud på
Klubmodulet.
4. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden:
Første kvartal ser ud til at balancere.
August: budgettet er lagt ind og vi kan fortage en opfølgning.
a) Driften:
Barriere – der kommer to tilbud med forskellige træsorter.
Karsten og Christina har møde med kommunen 21. juni. De kommer og ser på
omfanget inden da.
Der er kommet et tilbud fra Modstrøm med udskiftning af armaturer til LED-belysning.
Sponsorudvalget vil søge mulige sponsorer til belysningsprojektet.
Der er afholdt møde med ny foderleverandør med mulighed for skifte af foder. Der er
fokus på leverancesikkerhed og kvalitet. Møde skal aftales med Martin så han kan
præsentere foderet i et pensionærmøde.
b) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Kayl er leveret tilbage og ny pony JC er kommet.
Rideskoleholdene er ved at blive fyldt op.
Parter – der er venteliste til part.
Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli, der er 8 tilmeldte. Forældrene kan komme med
aftensmad. Pernille tager begge hold.
Aktiv sommer er ikke fuldbooket endnu. Det er ikke så brugervenligt at tilmelde sig.
Hjælperne kan evt. overføres til ridelejrholdene. Alternativt kan ponyerne lejes ud til
f.eks. parter.
Terrænturene starter op med Pernille tirsdag kl 19 for øvet rytter. Tilmelding sker via
mail til fællesmail.
Der skrives nu reglerne for bytte af ponyer, etc.
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c) Personale:
Ansøgning om ny underviser:
• Selina Solberg Vittinghus, anbefalet af Pernille Krümmel
• Louise Pedersen, anbefalet af Heidi Britoft
• Nete Sarsgaard Jørgensen, anbefalet af Heidi Jacobsen
Der vil blive en afstemning på pensionærmødet. Det forudsættes at de opfylder krav
til bl.a. børneattest. Der skal arrangeres et endagskursus med de tre inden
afstemning. Vi ser efter datoer.
Mail til Lene om at få signeret aftale fra Henrik Palm Toft inden der er undervisning
igen. Frist er 1. juli.
Der har været afholdt samtale med en weekendvagt, som er lægestuderende. Hun
tages på prøve.
Sabine har opsagt sin stilling pr. 1. juli.
Skuret er lejet ud til Pernille.

5. Opfølgning fra tidligere møder
6. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
D-springstævne den. 14. maj 2017 er afholdt
Der har været afholdt møde i udvalget med god deltagelse
Kommende aktiviteter:
C-dressurstævne den. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og
individuelt for hest
C-springstævne den. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony
b) Sponsor- og legatudvalget v/Ina
Der er planer om at søge flere kandidater i Taastrup samt de ovenstående
aktiviteter ang. belysningsprojektet og barriere/vandingsanlæg.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Tina
Sommerfest d. 17. juni – Vivian arrangerer. Der skal opslag op i stalden.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Klubmodulet er på plads og data er flyttet over. Vi skal lukke den gamle nu og
overgå til den nye side. Tina koordinerer med Kristina. Pr. 1. juli skal alt håndteres
gennem det nye modul.
e) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Der skal 4 nye bænke op på volden.
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7. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde bliver 8. aug. kl 18.
Bestyrelsen

Signering

Karsten Bratlien Hein
Formand
Anita L. Riisgaard
Næstformand
Christina Belter
Kasserer
Ina Munksø
Bestyrelsesmedlem
Tina Storbugt
Sekretær
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