Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 4/2018
Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 17.15
på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup
Deltagere: Karsten, Christina, Cecilie og Tina.
Valgfri:
Afbud: Anita
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
Referater fra BM nr. 3 er godkendt og blev underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden. Likviditeten ser ok ud, men der er en del udmeldelser i
rideskolen, som giver en reduceret indtægt.
a) Driften:
Retningslinjer for Facebook grupperne opdateres på FB. Tina sender dem til Cecilie,
som opdaterer.
Mødet med Bo og Frederik i Kommunen er afholdt. Kommunen vender tilbage omkring
proces om ny stald.
Henvendelser fra pensionærer er behandlet. Vi arbejder videre med information til
medlemmerne samt forbedre kommunikationen i klubben.
Springbanen tages tidligst i brug fra 1. maj med mindre byggeriet forhindrer dette.
Græsfoldende tages i brug fra 1. maj.
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste:
Opsigelser fra pensionærer: Freya/Rubin
Nye pensionærer/heste: Karen/Manse, Bettina/Bailey, Anita/Krack, Silje/Navarre
Der er nye på venteliste. Nogle af disse til efter ny stald er klar.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer: iab
Rideskolehold: Der er ledige pladser om onsdagen.
Parter: Iab
Der afholdes ikke aktiv sommer, så vi arrangerer åbent hus d. 21. maj kl 13-15, hvor der
bliver prøvetimer med trækker på. Heidi laver flyers.
d) Personale:
Centerleder: Iab
Stalden: Iab
Rideskole: Der skal planlægges terrænture med underviser.
Private dressur undervisere: Iab.
Springunderviser: Iab.
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4. Opfølgning fra tidligere møder
a. Netes undervisningstider om onsdagen forlænges til kl 15.
b. Kits undervisningstid om mandagen inddrages og skal ikke længere anvendes til
undervisning.
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Cecilie og Anita
Afholdte aktiviteter: Klubstævne i dressur med Vestegns Pokalen 24.-25. marts.
Kommende aktiviteter inden ombygningen: Vestegnsridtet – Distancestævne 15.
april. Rideskolestævne 29. april.
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Kommende behov:
- Kamera i Rytterstuen
- Taget på det lille ridehus
- Præmier til stævnerne
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie
Påskefrokost er afholdt 1. april.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Der er oprettet et domæne "verklub.dk", som kan indeholde flere funktioner i tillæg
til hjemmesiden hos Klubmodulet. Registrering af interessetimer er etableret. Vi
kan etablere et område med dokumenter, som kun bestyrelsen har adgang til.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Der er stævne i weekenden og Karsten køber ind.
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Status på Ny-stald-projektet. Se under driften.
6. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde onsdag 9. maj kl 17.45.
Bestyrelsen

Signering

Karsten Bratlien Hein
Formand
Anita L. Riisgaard
Næstformand
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Kasserer
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