Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 2 – den 3 februar / 2020
Tirsdag den 03-02- 2020 kl. 18:00 - Kontoret på VER

Deltagere: Karsten, Bettina, Anita, Cecilie, Tina
Afbud:
1. Dagsorden til godkendelse.
Dagsorden blev godkendt.
2. Referat
Godkendt og underskrevet. Og webreferatet bliver lagt på VER’s hjemmeside
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Klubkontingent fastholdes uændret senior 400 kr. om året, junior 200 kr. ,
samt halv pris på passivt medlemskab .
Økonomi:
Der er ikke bogført for januar 2020 og der kan derfor ikke laves opfølgning på
2020.
Driften:
Der har været indbrud i telthalen i januar måned, hvor staldkatten + de
diverse redskaber er blevet stjålet. Staldkatten er vurderet til 150.000 kr. hvor
de 114.844 kr. skal indfri leasingaftalens restbeløb. De ca. 35.000 kr. der er til
rest går til indskud i ny leasingaftale. Redskaberne til staldkatten som klubben
selv ejer bliver erstattet men der er en selvrisiko på ca. 10.000 kr. klubben
selv skal bekoste. Klubbens forsikring dækker ikke hullet i teltdugen på
telthalen - forsikringen dækker kun ved brand, så klubben skal selv dække
den skade.
Staldpladser:
Der er en ny pensionær der har sagt ja til den sidste privatheste boks og alle
bokse er dermed udlejet.
pensionær :
Efter kommunen har meddelt, at de ikke længere giver tilskud til tømning af
mødding for privathestene (konsekvens beregning 165 kr. pr. boks), men kun
til rideskolen (som der blev gennemgået på medlemsmødet) besluttede
bestyrelsen, at der kommer en prisstigning på 150 kr. pr. boks om måneden.
Rideskolen:
Joy er i gang med 2 mdr. genoptræning og hvis alt går efter planen vil han
kunne gå med i rideskolen fra marts måned. Painted Diamond er halt på
samme ben som sidste år men forhåbentlig er det kun en blødning i hoven.
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Personale :
Cecilie underviser lørdagsholdene i rideskolen fast.
Megan er i stalden om mandagen i stedet for Cecilie samt har rengøring af
rytterstuer og toiletter tirsdag /torsdag.
4. Generalforsamling
Dagsorden for generalforsamling blev gennemgået. Dagsorden og punkter fra
medlemmer til generalforsamling var fremsendt til bestyrelsen før mødet.
Årsberetning blev underskrevet af bestyrelsen på mødet og beretningen er
underskrevet af interne og ekstern revisorer på møde den 29. januar 2020.
Årsberetningen var fremsendt til bestyrelsen før mødet.
Ved generalforsamlingen ønsker Cecilie Bach ikke genvalg, formand Karsten
Hein ønsker ikke genvalg. Bettina Olsen ønsker og forlade bestyrelsen den
18/2-2020 ved generalforsamlingen
5. Opfølgning fra tidligere møder.
Der skulle have været talt om, pligttimer/interessetimer pga. af henvendelser
fra medlemmer, men da 2 medlemmer af bestyrelsen har indsendt forslag
om, ændringer af pligttimer til generalforsamlingen giver det ingen mening og
drøfte dette punkt yderligere for nuværende.
6. Rapport fra udvalg
a)

Stævne- og sportsudvalget
Afholdt C-stævne i dressur der er gået rigtigt fint, og en god
stævnerapport.
b) Sponsor- og legatudvalget
Bent Ringdom skal kontaktes, da han har udtalt, at han gerne vil være
sponsor.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget
Der bliver desværre ingen Fastelavn i år, men der bliver lavet en
Påskefrokost
Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget
lab
d) Muleposeudvalget
Muleposen har fået et pænt overskud efter afholdes af C-stævnet i
dressur
e) Materiel- og anlægsudvalget
Trappen er lavet til det udendørs dommertårnet.
7. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Den nye bestyrelse efter generalforsamlingen fastsætter dato ved
konstituering.
8. Eventuelt.
Iab.
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