Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 – den 5 august / 2019
Mandag den 05-08- 2019 kl 18:00 - Kontoret på VER

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

Ny stald :
Byggeriet skrider frem, og det forventes og være færdig om et par uger. Nærmere
status kommer i morgen tirsdag den 06-08-2019 hvor kommunen kommer til møde
og giver os en dato på, hvornår vi kan få stalden overdraget , og yderlig information.
Der bliver afholdt et part og pensionærmøde om ikke så længe med info af flytning
af hestene, nye regler vedrørende ny stald, tildeling af boks, og den gode stemning.
Økonomi :
Der er blevet lavet en status over økonomien. Der skal holdes en meget stram
økonomistyring resten af året.
Staldpladser:
pensionær :
Kenzo flytter fra VER 31/8-2019
Nye pensionær
Mette er kommet I midt juni med hoppen Betty
Heidi og Megan har fået deres anden hest Betty Blue hjem per den 01 juli 2019
Der kommer 2 nye heste mere, Filji og Maxi per 01-09-2019
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Magnus har reserveret en boks indtil Josephine er kommet tilbage fra
efterskole.
Rideskolen:
Juni måned fik vi 2 heste Isabella og Ligitta. Isabella er aflivet i juni pga. af kolik, i juli
ny hest Shadow, som vi har på prøve.
Ares er solgt 04-08-2019

4. Opfølgning fra tidligere møder.
Iab

5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget
Iab
b)

Sponsor- og legatudvalget
Der skal søges sponsorgaver til stævnet

c)

Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget
Lab
Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
Interessertimer er opdateret på hjemmesiden

d)

Muleposeudvalget
lab
e) Materiel- og anlægsudvalget
Arbejdsweekenden afholdt, begge dommertårne færdig og malet. Ny hegn på
begge dressurbaner opsat, hegnet om den store bane mangler og blive rettet.
Der er kommet nyt tag på boligen

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Tirsdag den 03-09-2019 kl 18.00 på VER’s kontor
7. Eventuelt.
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