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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 11 

Tirsdag d. 8. august 2017 kl. 18 på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup 

Tilstede: Karsten, Anita, Christina og Tina 

Afbud: Cecilie og Vivian 

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater til godkendelse 
BM nr. 10 blev godkendt og signeret. 
 

3. Bestyrelsens sammensætning 
Ina er trådt ud af bestyrelsen og Cecilie er indtrådt fra juni. 
Ansvarlige for udvalgene ændres derfor – se pkt. 6. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget 
Økonomisk rapport for perioden:  
Der er bogført t.o.m. maj. Der vises et resultat på 0, dvs. det balancerer. Vi har en pæn 
likviditet. 
 

a) Driften:  
Opstaldningsannoncen er taget væk, da vi nu har 4 på venteliste og flere yderligere har 
henvendt sig. 
Tilbud på ny barriere og vandingsanlæg er modtaget og vi skal undersøge om barrieren 
kan skiftes først og vandingsanlægget senere. 
Skifte af foder er i gang og Pernille laver foderkort til privathestene. Rideskolen er 
allerede på nyt foder. 
Der er rykket for betaling for trailerparkering. Der kommer rykkergebyr på for dem der 
ikke betaler til tiden. 
Idrættens samråd har været på besøg og fået information om klubben. 
Mødet med Høje Taastrup kommune er flyttet til 10. august, hvor Karsten og Tina 
deltager. 
Der er malerdag kl 10-15 på søndag. Der skal males spring og samles sten på 
springbanen. Tina sender mail ud. 
Vi har haft udfordringer med oversvømmelse – stalden, ridehusene og foldene. Der er 
p.t. ikke midler til udbedring. Der skal sponsorater til drænrør, måtter eller lignende. 
Der er skiftet vandrør i udendørssektionen og hele stalden er spulet ned og malet. 
Klubben forventer at interessetimer afvikles ved at man arbejder for timerne, da det 
ellers er vanskelig at få udført alle nødvendige opgaver i klubben. Pr. 1. januar vil 
timesatsen for ikke lagte timer være 300 kr.  

 
b) Staldpladser: 
Bombay er flyttet pr. 31. juli. 
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Nye pensionærer i august: Zignatur, Sir Arthur og Blu. 
 

c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer – Lucah er solgt og ny hest Charlie er kommet. Just C bliver købt 
efter endt lejeperiode. Ares skal vurderes ift. han ikke fungerer med de andre heste på 
banen. 
Rideskolehold – der skal oprettes nye hold til nybegynder og let øvede. Vi hører med 
Pernille om hun er interesseret. Der er venteliste til springholdene om tirsdagen. 
Parter – der er rokeret rundt. Der er 5 på venteliste. 
Ridelejr er afholdt. Læring til næste år: der skal være flere hjælpere, heste tildeles ved 
ankomst og eleverne skal kunne 3 gangarter. 
Der har været afholdt Aktiv sommer i 3 uger. Klubben har fået betalt for hele 
arrangementet. 
Der skal arrangeres terrænture for hjælperne 22. og 29. august. 

 
d) Personale: 
Der laves aftale med to nye privat dressur undervisere. Der er plads mandag og torsdag 
til at drive forretning på VER: 

• Selina Solberg Vittinghus 

• Nete Sarsgaard Jørgensen 
Der er ikke plads til flere undervisere og dermed afslås ansøgningen fra Pernille p.t. 
Stalden: Lene stopper 18. august og der søges efter en ny. Vi har modtaget en del 
ansøgere og foreløbig er en ansøger indkaldt til samtale i næste uge. 
Rideskole: Sabrina er stoppet mandag og fredag og dagene overtages af de andre 
undervisere.  
Vi hører med rideskoleforældrene, der ofte er tilstede om søndagen, om de kan hjælpe 
i weekenderne med rengøring af toiletterne og rytterstuen. 
 

5. Opfølgning fra tidligere møder 
-  

 
6. Rapport fra udvalg 

a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 
C-dressurstævne d. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og individuelt 
for hest er afholdt 
Kommende aktiviteter: 
C-springstævne d. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony 
Der bliver møde i udvalget tirsdag 15/8. 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina 
Blomstertorv er ny sponsor af blomster til stævnet. Der er lavet diplom til butikken. 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie 
Sommerfest d. 17. juni er afholdt med god tilslutning. 
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Juleshow/-hygge skal planlægges og evt. slås sammen med stævnet 26. nov. Forslag 
med aktiviteter skal forelægges. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Klubmodulerne er implementerede. Hjemmesiden er under udarbejdelse. 
Tina kontakter Klubmodulet og får dem til at lave rettelser. 
 

e) Muleposeudvalget v/Karsten 
Karsten har overtaget nyt udvalg. 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Der er foretaget vedligehold af stald samt vandrør, jf. pkt. 4.a. 
 
 

7. Evt. herunder ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde 12. sept. kl 17. 
 

Bestyrelsen Signering 

Karsten Bratlien Hein 
Formand 

 

Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 

Christina Belter 
Kasserer 

 

Cecilie Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 

Tina Storbugt 
Sekretær 

 

  

 


