Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 13
Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 17
på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup
Deltagere: Karsten, Anita, Christina og Tina
Afbud: Cecilie
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
Referater fra BM nr. 12 blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden:
a) Driften:
Ny barriere og bund i det store ridehus er forsinket. Vi presser på for at planen ikke
udskydes yderligere.
Ny harve er indkøbt. Traktoren skal have et par mindre tilpasninger.
Det overskydende sand fra bundene skal ud på foldene.
Vi vurderer at muge hver 10. dag. Camilla vurderer dette.
Det vurderes at inkludere wrap/hø i opstaldning. Modellen kan evt. startes op i
rideskolen. Vi afventer dog og ser på det senere.
Tidsplan for fordeling af nye heste på fold og udvidelse af fold bag telthal håndteres og
planlægges af Camilla.
Der er oprettet ny mail til Camilla: centerleder@vestegnensrideklub.dk
Der er nyt hul i taget i den lille hal. Vi skal have et møde med Per om muligheder.
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste. Der er kommet yderligere 2 på venteliste.
Der har været afholdt pensionærmøde med information om driften og besvarelse af
spørgsmål.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Charlie er godkendt. Alle parter på skoleheste tildeles kun af
FU og der kan ikke laves andre aftaler.
Rideskolehold – Der er oprettet et nybegynderhold om tirsdagen fra 1. nov.
Parter – Der har været afholdt partmøde. Cecilie følger op på parternes pligter.
Eleverne kan benytte GoPro under ridning. Alle der filmer eller tager billeder skal huske
at overholde regler for offentliggørelse, dvs. få samtykke til dette af de berørte
personer.
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d) Personale:
Stalden: Belinda stopper og Laila er ansat i september.
Rideskoleundervisere: iab
Private dressur undervisere: Henrik og Nete skal ikke tage nye elever. De skal løbende
levere lister minimum to dage før planlagt undervisning til Camilla, som evt. kan
planlægge tid til anden aktivitet. Der sendes mail til Heidi og Lene.
Springunderviser: Iab
Camilla er startet som Centerleder. Hun har overtaget opgaver ifm. stald og
pensionærdelen og vil senere også overtage rideskoledelen.
4. Opfølgning fra tidligere møder
Iab
5. Rapport fra udvalg
Udvalgene skal melde ind til bestyrelsen primo november angående planlagte aktiviteter i
2018 for at vi kan udarbejde kalender for det kommende år.
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
Kommende aktiviteter:
1 klubstævne i oktober, 1 distriktsstævne i november og rideskolestævne d. 26.
november.
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Der etableres en opdateret oversigt over alle sponsorer.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie
Juleshow/-hygge skal planlægges og evt. slås sammen med stævnet 26. nov. Forslag
med aktiviteter skal forelægges.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Hjemmesiden er lagt ud, men der fejlrettes stadig, da layout ikke fungerer på alle
størrelser skærm.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
iab
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Se under driften.
6. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde 14. nov. kl 17.
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Bestyrelsen

Signering

Karsten Bratlien Hein
Formand
Anita L. Riisgaard
Næstformand
Christina Belter
Kasserer
Cecilie Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tina Storbugt
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