Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 8/2018
Mandag d. 10. september 2018 kl. 18.00
hos sekretær i Taastrup
Deltagere: Karsten, Christina, Cecilie og Tina.
Valgfri:
Afbud: Anita
1. Dagsorden blev godkendt.
2. Referater til godkendelse
Referater fra BM nr. 7 blev gennemgået og godkendt. Underskrives næste gang.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden.
Budgettet blev gennemgået:
- Der skæres lidt ned på varesortimentet i automaterne, så vi undgår så meget tab.
- Der skal spares fra nu af på mugningen samt på wrap/hø-forbruget og spåner/træpiller
i rideskolen.
- Der er fundet en leverandør af wrap, så vi er sikker på at kunne få leveret, dog til en
højere pris.
- Priserne på opstaldning og hold er vurderet og justeres pr. 1. jan. 2019.
Status på ny stald: Der foregår forhandlinger med leverandør og Karsten har indsendt
punkter til afklaring.
a) Driften:
Se punkter under budgetgennemgang.
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste:
Opsigelser fra pensionærer: Ingen
Nye pensionærer/heste: Ingen
Der er en del på venteliste og der er fuldt hus lige nu.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer: Iab
Rideskolehold: Der mangler hjælpere til tirsdage og onsdage.
Parter: Der skal følges op på brug af hjelm på staldgang.
Der er prøvepart på Charm.
d) Personale:
Stalden: Der er ikke budget til yderligere øget bemanding i år. Weekendvagten Caroline
har sagt op og der skal findes en ny. Emily dækker vagterne indtil videre.
Rideskole: Iab.
Private dressur undervisere: Iab
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Springunderviser: Iab
4. Opfølgning fra tidligere møder.
Iab
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Cecilie
Championatliste opdateres ultimo kvartalet.
Afholdte aktiviteter: Ingen
Kommende aktiviteter inden ombygningen: Ingen
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Iab
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Anita
Der er ved at blive planlagt julefrokost i klubben. Den bliver afholdt ude og sidste
lørdag i nov.
d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Der skal tages billeder af stalden til før/efter når der kommer ny stald.
Marie kan tage billeder af rideskoleheste/ponyer og der skal aftales en dag til dette.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Iab
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Den lille ridehal bliver færdiggjort i weekenden.
Der er planlagt arbejdsweekend 22. og 23. sept.
6. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde 15/10 kl. 18 hos sekretæren.
Bestyrelsen
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Formand
Anita L. Riisgaard
Næstformand
Christina Belter
Kasserer
Cecilie Jensen
Bestyrelsesmedlem
Tina Storbugt
Sekretær

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • CVR 42034916
www.vestegnensrideklub.dk

