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DK-2630 Taastrup
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No 06 fra bestyrelsesmøde den 12. maj 2020
Kære alle medlemmer

Den 4. maj genåbnede rideskolen under forsigtighedsprincippet, og det er rigtig dejligt at mærke god energi og aktivitet i
klubben igen. Vi har været heldige med vejret indtil videre, og har kunne gennemføre al undervisningen udendørs, nu hvor
indendørs holdaktivitet foreningsmæssigt stadig ikke er tilladt. Vi har fået rigtig mange henvendelser fra nye medlemmer om
begynderhold, og vi har således oprettet et par ekstra begynderhold - og med yngste elev på bare 3 år
.

Generelt for rideklubben

Pensionærdelen

Arbejdsdag; Arbejdsomme som vi heste-folk er, afholder vi
arbejdsdag for hele klubben lørdag den 13. juni, med grill
og hygge til frokost. Save-the-date, vi kommer retur med
mere info, når tiden nærmer sig.

Sommerfoldene; Forventes at blive åbnet op inden Kr.
Himmelfartsferien. Vi sender foldregler ud separat via
VER pensionærsiden.

MasterCard; Pr. den 1. august 2020 vil det ikke længere
være muligt at betale med Mastercard. Årsagen er, at det
koster klubben omkring kr. 20.000,00 årligt i gebyrer. Det er
mange penge, som vi hellere vil bruge på noget som er til
gavn for os alle.
Klubmodul har ikke en Mobilepay løsning endnu, så
desværre kan dette ikke tilbydes til månedlig træk.
Vi skal således bede alle som anvender Mastercard til
betaling her i klubben, om at bruge Dankort/Visa i stedet.

Springundervisning 1 dag mere om ugen; Der
kommer til at være 1 dag mere om ugen med Lars
Rasmussen. Vi er i skrivende stund i planlægningsfasen, så for den springglade kan du glæde dig.
Corona pinse ridt; Har du meldt dig til vores super
event ’Corona pinse ridt’? Koster kun kr. 100,- at
deltage - læs mere her

Rideskolen
Ridelejr; Grundet de forhold der skal tages
hensyn til/håndteres ift. at overholde Corona
restriktioner, er det ikke muligt for os at
afholde ridelejr til sommer
.
Men lidt kommer der til at ske i stedet
- i uge 27 og 28
afholder VER i samarbejde med HTK Aktiv Sommer. Hold
øje udmelding fra HTK, da vores pladser plejer at blive
booket på meget kort tid.
Rideskoleundervisning i juli; Der vil ingen undervisning
være i uge 27&28 grundet Aktiv Sommer. Men fra uge 29 er
der undervisning iht holdplanen resten af juli, og dette
kommer du ikke til at skulle betale for… tak for din støtte i
den være tid! PS! Der plejer slet ikke være undervisning i
juli.
Ønsker du dig part? Vores 4 dejlige rideskoleheste Joy,
Sara, Rocco og Charlie søger en sød part. Du skal kunne ride
selv på letøvet niveau, og der skal være et match i højde og
drøjde ift hest og rytter. Er du interesseret så skriv en mail
til vestegnensrideskole@gmail.com.

Hø/Wrap; Mange har længe klaget over kvaliteten, og
derfor gør vi noget ved det!! Vi skifter leverandør
nærmeste nu til Højvang Maskinstation (egen høst),
som både kan levere væsentlig mere kvalitet samt
mere pr. balle. Ca. 1. juni vil prisen for hø og wrap
være den samme – nemlig kr. 235,- for en halv balle.
Priserne bliver ændret i shoppen i takt med ny
levarance kommer.
Åbne vinduer i stalden; Det er svært at blive enige om
åbne/ikke åbne vinduer i stalden. Som udgangspunkt
er det staldpersonalet, som om morgenen vurderer
hvor der åbnes for ikke at skabe træk i stalden, så vi
må rette os efter deres beslutning.
Næste bestyrelsesmøde; Afholdes den 26. maj med
åbent for medlemmer i tidsrummet kl. 18.00-18.30.
De bedste hilsner
VERs bestyrelse

