Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 8
Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 16.30 på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup
Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent)
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
BM nr. 6 og 7 til godkendelse og signering.
Kommentarer fra Britha til referatet fra Generalforsamlingen er indført. Se rettelserne i
loggen i den nye version.
3. Ansvars- og funktionsbeskrivelserne for udvalg
Medlemmer og opdatering af beskrivelser er planlagt i maj og efterfølgende lægges det ud
på klubmodulet.
4. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden:
Opsætning af økonomi er igangsat og bogføringen er i gang.
a) Driften:
Foldene – fokus først er skolehestenes folde og fra 1. maj sommerfoldene, som skal
slås.
Tilbud på barriere – Der er modtaget et tilbud på kr. 370.000 + vandingsanlæg. Anita
sørger for endnu et tilbud. Karsten sender liste til Ina over fonde, som vi kan søge
midler fra.
Opdatering af interessetimer – Ina spørger pensionærerne og Christina parterne.
Oversigten skal lægges på hjemmesiden.
b) Staldpladser
Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer
Balou og Shamir flytter 30. april. Dermed er der 3 ledige bokse. I budgettet er der taget
højde for perioder med optil 3 ledige staldpladser.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Bali skal på pension og hentes lørdag. Ny pony skal købes
(lignende Best Bo).
Rideskolehold – Underviserne skal have mobilen på så afbud etc. kan modtages. Ina
tager sig af listerne. 3 elever ønsker prøvetime, koordineres af Ina.
Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli – deadline 11. april. Anita kan evt. tage den ene uge. Ina
hører med underviserne.
Parter – alle heste/ponyer har parter
Påsken –
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Torsdag: partdag
Fredag: enetimer - Pernille
Lørdag: rideskole
Søndag: partdag
Mandag: enetimer – Sabrina
Der fodres kl 18 på helligdage (som weekend)
Aktiv sommer
Uge 26 formiddag og middagshold
Uge 27-28 3 hold dagligt
Ina spørger Sabrina, Pernille og Frederikke
d) Personale:
Ansættelse af staldmedarbejder – Camilla ansættes som weekendvagt.
5. Pensionærmødet 6. april
- Sommergræs. Orientering om foldene.
- Dræn. Ekspert skal vurdere muligheder, Karsten aftaler dette.
- Indkøb af halm, wrap og hø. Vi skal sikre en leverandør som kan levere. Vi skal have nyt
tilbud fra Risengården og modtager gerne tilbud fra andre, så længe de kan garantere
levering og kvalitet. Forbruget er ca 400 baller hø/wrap samt 350-400 baller halm
årligt.
- Nyt foder. Vi ser på det igen til sommer, evt. genforhandling.
- Nedslag i pris ved eget foder. Det er ikke muligt ift. den økonomiske model der er for
opstaldning.
- Forbedringer. Disse skal prioriteres og behandles i materialeudvalget. Øremærkede
sponsorater er meget velkomne.
- Undervisere. Der er faste undervisere, Karsten finder de med aftale og opdaterer listen
på hjemmesiden.
- Oprydning, Opfordring til alle.
- Møddingen. Status er at den holdes pænt af de fleste.
- Opbinding af heste ved udendørsbokse. Orientering.
- Udvalgene. Tilmeldinger til disse.
6. Opfølgning fra tidligere møder
Pensionærmøder planlægges sammen med andre aktiviteter i Klubmodul.
Udvalgene skal søge FU om budget til evt. aktiviteter.
Se mail fra kommunen ang. information til nye bestyrelsesmedlemmer.
Sommerferieplan til stalden ift. vikar.
Anita og Tina er kontakter til vagten i tilfælde af alarm.
Fødselsdag på lørdag i Rytterstuen og med ponyridning kl 12.45-15.45.
Karsten sender mail om optagede ridehuse i weekenden.
Foldregler sommersæson skal informeres så bageste folde udnyttes.
Facebookgrupperne skal ikke deles mellem Rideskole og Pensionærer, da vi er en samlet
klub.
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7. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
B-distancestævne d. 9. april 2017 – der er styr på hjælpere
D-springstævne d. 14. maj 2017
Rideskolestævne d. 28. maj 2017
C-dressurstævne d. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og individuelt
for hest
C-springstævne d. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony
Der er planlagt ryttermærker
b) Sponsor- og legatudvalget v/Ina
Oversigt over eksisterende sponsorer, sponsormappe. Sponsorattyper bliver
defineret. Terje hjælper med dette.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Tina
Sommerfest planlagt til d. 17. juni 2017 – Vivian står for at arrangere.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Klubmodulet – mail med spørgsmål er besvaret af Terje. Udkast til hjemmesiden:
godt design, reklamer flyttes lidt, Karsten har flere billeder, Ridehesten annonceres,
spørg Stig ang. brug af VER-folderen.
Nyhedsbrev skal skrives færdigt.
e) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Wrapskure – pensionærerne spørges. Brilliante får et. Der arbejdes på disse i
påsken under ledelse fra Per.
8. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde d. 2. maj kl 17. Suppleanter inviteres.
Bestyrelsen

Signering

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