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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2019 

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 18.15, hos næstformand  

 

Deltagere: Karsten, Cecilie, Anita, Marianne og Bettina.  

Afbud:     
  

1. Dagsorden til godkendelse.  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Konstituering og forretningsorden 

Konstituering af bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling d. 25. februar. 

2019. 

Bestyrelsens poster er nu fordelt som følger: 

 

Næstformand: Anita Riisgaard 

Sekretær: Bettina Olsen  

Medlem: Marianne Herlitschek 

 

Forretningsorden blev gennemgået og underskrevet af bestyrelsen. 

 

Følgende udvalg fortsætter med fortsætter med nedenstående 
udvalgsformænd: 
 
Stævne/sportsudvalg V/ Marianne og (næstformand Cecilie J) 
Sponsor- og legatudvalget v/ Bettina  
Rideskole/velfærd/juniorudvalg v/ Anita - hører om Vivian vil fortsætte i 
udvalget   
Hjemmeside- og kommunikationsudvalget v/ Karsten  
Muleposeudvalget v/ Bettina  
Materiel- anlægsudvalget v/ Karsten  
 

3. Orientering fra Forretningsudvalget  

Økonomisk rapport for perioden: Vi er nødtil og have en meget stram styring 
af økonomien, da vi er under opførsel af den nye stald, og vi ikke har de 
samme indtægter som normalt.      

       

Driften:   

Kommunen har haft udtaget VER til udbetalingskontrol af tilskud. Der er 
blevet tilsendt data til kommunen og HTK har meldt tilbage, at det er 
gennemgået og der er ingen fejl er fundne samt alt er i den skønneste 
orden.    
 

4. Opfølgning fra tidligere møder.  
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Iab  

 

5. Rapport fra udvalg  

a) Stævne- og sportsudvalget v/Marianne og Cecilie  

Iab 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Bettina  

Iab 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Anita 

 Fastelavn er aflyst pga. for få tilmeldinger. Der kommer rejsegilde den 23/3-

2019 kl 14.00-16:00 hvor der er kage, kaffe og te. opslaget er lagt på 

hjemmesiden og på  FB vestegnens rideklub. 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Karsten  

Iab 

e) Muleposeudvalget v/Bettina  

Iab 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten  

I slutningen af uge 11 og starten af uge 12 vil der blive støbt gulv i 

administrationsdelen af den nye stald. Der vil derfor komme lastbiler med 

cement. I starten af uge 13 begynder betonelementerne at komme. De 

komme vil komme løbende og der kan derfor være kø til og fra ridecentret. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted) 

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00 

 

7. Eventuelt.  


