Referat fra bestyrelsesmøde nr. 1 – den 7. Januar / 2020
Tirsdag den 07-01- 2020 kl 18:00 - Kontoret på VER

Deltagere: Karsten, Bettina, Anita, Cecilie
Afbud: Tina
1. Dagsorden til godkendelse.
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat
Godkendt og underskrevet. Og webreferatet bliver lagt på VER’s hjemmeside
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Der kan ikke fremlægges regnskab for bestyrelsen, da bogføring for november og
december ikke er på plads endnu. Men der arbejdes hårdt på og få bogført, så
der kan laves regnskab for 2019.
Driften:
Henrik Palm Toft stopper med at undervise er vestegnens rideklub per 31/012020, da han skal være rytter på Bregnerødgård på fuldtid. Vi ønsker Henrik held
og lykke i fremtiden.
Staldpladser:
Farvel :
Silje med Navarre flytter den 01-01-2020 til Jylland, men kommer tilbage om 6
måneder. Ønsker jer held og lykke.
pensionær :
Der er dressurkursus med berider Andreas Larsen den 09/02-2020
Der er blevet talt om, der skal kikkes på hjælpertimer, da flere af pensionærer har
ytret sig om, at det er mange timer der skal ligges - 2 timer per start ved vores
egne stævner. Og det høres, at der er nogle af vores pensionærer ville melde sig
ind i en anden klub, for at slippe for og hjælpe de 2 timer per start. Dette tages
med på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen blev bedt om at forholde sig til det.
Det er ikke tilladt og ”Parkerer sin hest” i grooming arealerne eller på
vaskepladserne, når man muger sin boks, det henstilles man sætter sin hest på
smedepladsen.
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Rideskolen:
Rocco er blevet købt til rideskolen. Archie bliver også købt, da han er en flink
pony, men kræver lidt ridning, men går nu med i rideskolen på de øvet hold, og
tager det rigtigt pænt. Hestehandleren er blevet kontaktet, da Ikarus desværre
ikke helt fungere til rideskolen, han er begyndt og lægge ned med rytter på og
rulle sig samt stikker af fra rytterne mellem stalden og folden. Vi beholder ham
indtil hestehandleren får nye heste.
Alle rideskolehestene har fået ordnet tænder og vaccination i start Januar måned.
Det blev desværre konstateres at Comet har en alvorlig tandsygdom i alle
tænder, og har ondt. Så det besluttet at Comet har været en god loyal hest
gennem 17 år, aflives.
4. Opfølgning fra tidligere møder.
Der kommer et fodermøde med Martin, og en konsulent den 15/1-2020 kl 18:00,
kom gerne og vær med
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget
Stævnet lagt ned på equipe. C-dressur 18/19-1-2020
b)

Sponsor- og legatudvalget
Bo med Mandy har meldt sig ind i sponsorudvalget
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget
lab
Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
lab
d) Muleposeudvalget
lab
e) Materiel- og anlægsudvalget
Lab

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Mandag den 03-02-2020 kl 18.00 på Ver’s kontor
7. Eventuelt.
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