Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 – den 6 juni / 2019
Torsdag den 6 juni 2019 kl 18:00 - Kontoret på VER

Deltagere: Karsten, Cecilie, Marianne og Bettina.
Afbud: Anita
1. Dagsorden til godkendelse.
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat
Godkendt og underskrevet. Og webreferatet bliver lagt på VER’s hjemmeside
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Driften:
Bygningen
Byggeriet går som det skal, der bliver lagt gulvet via en betonkanon på torsdag og
gulvet skal tørre efterfølgende, før vi kan komme videre i processen.
Staldpladser: Iab
Rideskolen:
Paddy kommer tilbage til VER, og bliver byttet ud med Mary Lou, da hun desværre
ikke kan bruges i rideskolen. Quiet Knight er blevet sendt retur til hestehandleren,
da han var for frisk. I stedet for har vi fået en hoppe Reina.
Parterne på et par skoleheste stopper med udgangen af juni. Comet skal ikke have
ny part, men en passer, som vil hygge og strigle ham - grundet hans høje alder.
4. Opfølgning fra tidligere møder.
Iab
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget
Propositioner til de 2 første stævner er sendt og godkendt at distriktet, og lægges
på go
VER D stævne i spring med Vestegnspokalen lørdag 31-08-12019 og søndag den
01-09-2019
VER D stævne i dressur med Vestegnspokalen lørdag 21-09-2019 og søndag den
22-09-2019
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b)

Sponsor- og legatudvalget
Iab
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget
Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Der er kommet nye billeder af rideskolehestene på hjemmesiden
d)

Muleposeudvalget
lab
e) Materiel- og anlægsudvalget
Det første dommertårn er færdig. Der er arbejdsweekend 15/16 juni 2019 kl
10:00. Der skal nyt tag på hytten, da taget er utæt.
6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Mandag 5/8 - 2019 kl. 18.00 på VER’s kontor
7. Eventuelt.
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