Webreferat bestyrelsesmøde nr. 5/2019
Torsdag d. 8. maj 2019 kl. 18.00, på kontoret
Deltagere: Karsten, Cecilie og Bettina
Afbud: Marianne og Anita
1. Dagsorden til godkendelse.
Godkendt.
2. Referater
Referat nr. 4/2019 godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Driften:
Byggeriet holder tidsplanen. På nuværende tidspunkt er elektrikerne igang med at sætte el
i bygningen, og VVS manden er også i gang, samt der er kommet døre og vinduer i
bygningen. Og der forsættes med at sætte trold tæk på indersiden af taget i hele
bygningen.
Økonomien er forsat stram, da vi har ikke har de samme indtægter som normalt.
Staldpladser:
1 opsigelser fra pensionær pga. aflivning af hest. Der er kommet 2 nye pensionærer/heste.
Der er nye på ventelisten.
Rideskolen:
Painted Diamond er startet i genoptræningsprogram. Quiet Knight sendes retur til
hestehandleren, da vi ikke kan bruge ham i rideskolen, da han er for frisk. Vi beholder Mary
Lou.
Ungdomsskole har kontaktet rideklubben om, der kan opstartes et ridehold for unge
mennesker. Formålet er at de unge mennesker skal have lidt mere selvtillid. Pr. 1.
September opstartes et nyt rideskolehold om mandagen og de skal være i det lille ridehus
mellem 14:00-15:00.
Der bliver afholdt aktivsommer i uge 27+28 for alle kommunes børn i Høje Tåstrup
kommune. Der bliver ligeledes afholdt ridelejr i weekenderne 6+7 juli og 13+14 juli 2019, for
børnene som kan styre hest/pony i alle 3 gangarter.
Fra den 21 maj 2019 holder underviser Sabrina turridning hver tirsdag aften, som man kan
Tilmeldes/betaling via klubmodel.
Personale:
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Ny weekendvagt ansat pr. 1. maj 2019
4. Opfølgning fra tidligere møder
Iab.
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Marianne og Cecilie
Der er ønsket stævner for perioden okt. 2019 til og med april 2020
b)

Sponsor- og legatudvalget v/Bettina
SIV havde lagt et opslag op om, de gerne ville af med 2 dommertårne, men de
skulle afhentes på adressen. Karsten og Anita var ude og hente dem, og nu står de
på hver deres dressurbaner.

c)

Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Anita
Iab.

d)

Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Karsten
Iab.

e)

Muleposeudvalget v/Bettina
Iab.

f)

Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Iab.

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Torsdag den 6/6-2019 - kl 18:00 - Kontoret på VER
7. Eventuelt.
Iab.
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