Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 6/2018
Onsdag d. 6. juni 2018 kl. 17.45
hos sekretær i Taastrup
Deltagere: Karsten, Anita, Christina, Cecilie og Tina.
Valgfri: Vivian og Lotte.
Afbud:
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
Referater fra BM nr. 4 og 5 er godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden. Der er bogført t.o.m. februar. Det balancerer lige omkring
0. Der har ikke foreligget et anlægskartotek efter forrige bogholder.
Status på skift af tag i det lille ridehus og på ny stald samt info til medlemmerne: Der har
været afholdt et møder med Kommunen og sagen er i proces. Der arbejdes sideløbende
med vedligehold af det lille ridehus. Der sendes info ud til medlemmerne efter næste møde
med Kommunen. Salget af stalden er tinglyst og dermed overgået til Kommunen.
a) Driften:
Iab
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste:
Opsigelser fra pensionærer: Domenica er flyttet og boksen er opsagt. Roksley er
flyttet og Sabrina har reserveret sin boks. Der er kommet forespørgsel på et antal
bokse.
Nye pensionærer/heste: Kenzo (Emilie).
Der er flere på venteliste til efter ny stald er klar.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer: Rocio er på prøve. Der har været dyrlæge til Pippi, som hun er
halt og er på smertestillende. Hun tjekkes om 2 uger.
Rideskolehold: Der skal rykkes på rideholdene så der er tid til privatrytterne i det store
ridehus under bygningen.
Parter: Det er ikke tilladt at bytte heste/ponyer og det skal præciseres igen.
d) Personale:
Centerleder: Der er aftalt møde med FU.
Stalden: Maria har sagt op (graviditet) og der ses efter en ny.
Rideskole: Iab.
Private dressur undervisere: Der er ikke afsat tid til undervisning om mandagen
længere.
Under byggeperioden er der ikke nok plads til ryttere udefra og derfor lukkes der for
ridehuskort fra sommeren.
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Springunderviser: Det går fint med Sofie.
4. Opfølgning fra tidligere møder.
Iab.
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
Kommende aktiviteter inden ombygningen: Der er klubmesterskab 30. juni og 1.
juli.
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Vi ser på DGI m.m. sammen med FU. Vi skal søge til tag i lille ridehus og ekstra ting
til stalden (solarie, skridtmaskine, vaskemaskine m.m.)
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie
Der har været åbent hus og der kom et par nye kunder i rideskolen.
Der er 2 ugers aktiv sommer og 2 weekender med ridelejr.
Sommerfest d. 16. juni.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Vi er GDPR compliant og dette er tjekket juridisk.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Der planlægges til næste stævne.
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Døren i rytterstuen er repareret.
6. Evt. herunder ny mødedato
Fodring i sommerferien skal planlægges.
Næste bestyrelsesmøde onsdag 22/8 kl. 17 og der afholdes evt. telefonmøder ved behov.
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