Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 12
Tirsdag d. 11. september 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. 11 blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden: Der er bogført t.o.m. juni og der er et overskud på kr.
175.000 for første halvår.
a) Driften:
Ny barriere, vandingsanlæg og bund. Den lille bund skiftes denne uge og den store
bund i næste uge samtidig med barrieren. Der bliver et mobilt vandingsanlæg, som kan
anvendes overalt.
Vi har en harve der ikke planerer ordentligt og bevirker at bundene for ofte skal rettes
op. Der skal ses på en anden løsning med ny maskine. Det overskydende sand fra
bundene kan bruges på foldene.
Oversvømmelse og forsikring. Der opkræves kun en selvrisiko som dækkes af
driftstilskud. Der bliver ikke reduceret for slidtage.
Skifte af foder er gennemført.
Beslutningen om at timesatsen for ikke lagte interessetimer pr. 1. januar vil være 300
kr. drøftes og ny beslutning er, at satsen er 100 kr/time i år og så stiger den til 200
kr/time fra 1. jan. 2018.
Der har været et møde med Tryg og gennemgang af stedet. Wrapskurene er nu med i
forsikringen. Vi skal vurdere at få ansvarsforsikring inkluderet for at dække evt.
sagsanlæg for skader på heste f.eks. pga. dårligt foder.
b) Staldpladser:
Opstaldning og venteliste. Der er 11 på venteliste og der er flere henvendelser på opstaldning.
Vi skal vurdere at inkludere wrap/hø i opstaldning og evt. prisstigninger skal behandles i
oktober og meldes ud i november.
c) Rideskolen:

Rideskoleheste/ponyer – Charlie afventer at blive godkendt, Ares skal skiftes ud.
Rideskolehold – der er kun få ledige pladser på let øvede og øvede. Der kan evt. starte
et nybegynderhold om tirsdagen. Der er venteliste til springholdene om tirsdagen.
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Parter – der er venteliste. Som noget nyt kan parterne give deres pony/hest ekstra
foder ifa. mash blandet op med rigeligt vand. Foderet skal godkendes og kun gives om
søndagen. Cecilie opretter en FB-gruppe for parter. Der skal være partmøde søndag d.
24. sept. kl 14.
d) Personale:
Stalden: Belinda er ansat i september. Personalet skal aftale med Forretningsudvalget
inden der evt. bestilles reparationer eller andet, som har en betydelig omkostning.
Rideskole: iab
Private dressur undervisere: Der kigges på planen for at få nye på plads i det lille
ridehus. Der skal stadig være ledig tid i ridehusene, hvor der ikke foregår undervisning.
4. Opfølgning fra tidligere møder
- Iab
5. Punkter til Pensionærmøde
Kl 18 i Rytterstuen
Dagsorden:
1. Orientering fra bestyrelsen
2. Punkter fra pensionærerne
- Interessetimer: retningslinjer og pris
- Beskrivelse af roller i bestyrelsen
- Ny Centerleder: fordeling af ansvar, de andre undervisere
- Ny hestelov: pensionærernes bidrag
- Folde: Ansvar for fordeling, vand og dræn, giftige planter, gødning/sprøjtning, fjerne
hestepærer
- Ridehus: Plan for ridning ved ny barriere, finansiering af barriere, bundenes tilstand,
tag i lille ridehus og kørsel af baner
- Hø: kvalitet og ny leverandør
- Kommunikation: god dialog mellem bestyrelse og pensionærer, hurtigere info,
nyansatte i stalden præsenteres, kontortid, mdl. staldmøde
- Skabe: pris på 300 kr for stort skab
- Tilkøbsydelser: Dækken af/på
- Facebook: alle medlemmer/alle beskeder
- Container: holdes i orden, trillebør
- Høposer: færre i opbevaringskassen
6. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita
Der har været møde i udvalget tirsdag 15. august.
C-springstævne d. 26-27. august med distrikt mesterskab for pony er afholdt. Vi
mangler stævnerapporterne fra de to sidste C-stævner.
Kommende aktiviteter:
2 klubstævner i oktober og rideskolestævne d. 26. november.
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b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Vi har fået sponsoreret kameraovervågning af elektriker Dahl. Der skal laves diplom
til alle sponsorer.
Vi skal have en opdateret oversigt over alle sponsorer.
c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie
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 færdig udviklet og forventes
implementering snart. Terje er i kontakt med Klubmodulet.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Bettina og Lotte er med i udvalget.
f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Se under Driften :) Der er udført rigtigt mange projekter i år.
7. Evt. herunder ny mødedato
Næste bestyrelsesmøde 3. okt. kl 17.
Bestyrelsen

Signering

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