Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 14
Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 17
på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup
Deltagere: Karsten, Anita, Christina, Cecilie og Tina
Afbud:
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
Referater fra BM nr. 13 var blevet godkendt pr. mail og blev underskrevet. Bemærkning til
referatet var, at der ikke bliver oprettet nyt hold om tirsdagen. Emnet behandles under
pkt. 3c.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden:
a) Driften:
Projektet i den store ridehal er ved at være færdig. Der mangler bl.a. malerarbejde,
reparation af vægpladerne og porten.
Der bliver arrangeret et klubmøde til næste år for at informere om byggeprojektet af
stalden, så snart det er muligt.
Vi skal udarbejde en tilsynsrapport samt en log på heste der har været og er opstaldet.
Der er foretaget reparation af udsugning i stalden.
Der er snart Distriktsrådsmøde i Ishøj, hvor Karsten og Anita deltager.
Der er søgt tilskud til barrieren fra Nordeafonden og der er bevilget 50.000 kr.
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste: Nogle af hestene har byttet bokse. Der er nu 9 på venteliste.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Ikke noget nyt.
Rideskolehold – Der bliver arrangeret enetimer 25. december. Underviser er ikke
afklaret endnu.
Parter – der er nye parter og en del på venteliste.
d) Personale:
Centerleder: Camilla er kommet godt ind i opgaverne og har taget ansvar for både disse
og personalet.
Stalden: Linett er startet. Weekendvagt Mathilde har sagt op. Der er modtaget nye
ansøgninger.
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Rideskole: Pernille har opsagt sin stilling pr. 13. december. Vi er ved at få en ny på
plads. Jessica har overtaget aftenfodring onsdag og lørdag. Cecilie har fodring søndag.
Private dressur undervisere: Undervisningstid til Nete er fastsat til onsdag formiddag.
Springunderviser: Iab
4. Opfølgning fra tidligere møder
1. Det vurderes at inkludere wrap/hø i opstaldning. Det er ikke relevant for
nuværende.
2. Udvalgene skal melde ind til bestyrelsen primo november angående planlagte
aktiviteter i 2018 for at vi kan udarbejde kalender for det kommende år. Fra april til
minimum oktober kan der ikke afholdes aktiviteter.
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
Distriktsstævne i dressur er afholdt 11.-12. november med stor tilslutning.
Kommende aktiviteter:
Klubmesterskab i spring d. 2.-3. december.
Rideskolestævne d. 26. november og Klubmesterskab d. 9.-10. december.
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Der er lavet diplomer til: Dahl, Multiservice og HKV.
Der er udsendt en oversigt over alle sponsorer, som skal opdateres med yderligere
oplysninger så som en tidsafgrænsning på hver enkelt sponsor/-type.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie
Juleshow/-hygge bliver sammen med stævnet 26. nov.
Parterne kommer på lørdag kl 14 og pynter op til jul.
Fastelavn skal afholdes d. 11. februar.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Hjemmesiden er næsten færdig og skal bruges ift. nyheder og beskeder. Tina tager
fat i Klubmodulet for at afklare det sidste, der skal på plads.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Iab
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Dem der ønsker indretning til hø/wrap på foldene skal have dette godkendt af
Camilla. Det kan evt. være et traktordæk.
Klubben har fået bevilling på 6 mill kr fra kommunen til ny stald i 2018. FU vil
håndtere dette med brug af nødvendige ressourcer fra klubben.
Der skal ansøges fra Folkeoplysningen for 2018.
6. Evt. herunder ny mødedato
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Generalforsamling afholdes 26. februar kl 19. Der laves tidsplan på næste møde.
Næste bestyrelsesmøde 4. dec. kl 18.30.
Bestyrelsen

Signering

Karsten Bratlien Hein
Formand
Anita L. Riisgaard
Næstformand
Christina Belter
Kasserer
Cecilie Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tina Storbugt
Sekretær
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