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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 9 

Tirsdag d. 2. maj 2017 kl. 17 på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup 

Tilstede: Karsten, Anita, Christina, Ina og Tina (referent) 
  

1. Dagsorden blev godkendt.  

2. Referater til godkendelse 
BM nr. 8 rettes og udsendes igen. 
Tina tjekker med Kristina hvem der ejer domæne til de tre mails. 
 

3. Ansvars- og funktionsbeskrivelserne for udvalg 
Medlemmer og opdaterede beskrivelser. Disse skal lægges ud på hjemmesiden. 
Der oprettes et udvalg til Muleposen. 
 

4. Orientering fra Forretningsudvalget 
Økonomisk rapport for perioden: Christina er ved at få overblikket og forbereder til at 
indbetalinger vil blive håndteret via Klubmodulet. Der er ryddet op i udestående ift. 
medlemskab. Lånet skal revurderes og vi skal forsøge at nedbringe renten på nuværende 
18%. 
Der skal fokuseres på at skaffe sponsorater, fylde rideholdene op og leje alle ledige bokse 
ud. 
 

a) Driften:  
Barrieren skal skiftes og det er nok nødvendigt at se på muligheden for et lån. Vi skal 
have tilbud på vandingsanlægget. Der skal søges sposorater evt. med hjælp fra 
Charlotte. 
Foldene – der skal udbedres tråd og pæle på rideskolefoldene. Der skal strøm på de 
bageste græsfolde. 
Interessetimer mailes til Ina, som opdaterer listen 
Det besluttes, at fuldtidsansatte staldmedarbejdere i en prøveperiode på et år kan få 
hø/wrap til egen opstaldet hest. Anita giver besked til Pernille. 
Fritidshjem – der er for få betalende ryttere hver gang. Fritidshjemmet skal kontaktes 
for at få aftalt minimumsantallet sikret og evt. reducere til færre hold. 
Skabe – der skal være nok skabe til at kunne tilbyde pensionærer som ikke har eget 
skab. De pensionærer der har store skabe skal betale for leje af et ekstra (300 pr år). 
Vi skal have kontortider til henvendelser til bestyrelsen: Hver enkelt sender tider til 
Karsten. Oversigt sendes ud til alle medlemmer og lægges på hjemmesiden. Hænges op 
på tavlen i stalden. 
Lene skal have besked om at Henrik skal indgå samarbejdsaftale. Tina skriver til hende. 
Wrapskurene skal rives ned. Sabrine er den eneste der mangler at flytte. Hun får plads 
på en palle med presenning. 
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Arbejdsdag d. 21. maj og 18. juni fra kl 9 (morgenmad). Arbejdsplan etableres og 
hænges op. 
Banen skal gøres klar til C-stævnet i juni. Anita undersøger og får tilbud til banen og lån 
af blomster. 
Anita kontakter firma der kan livestreame. 
Tina og Terje skal blive administrator – snak med Cecilie. 
Karsten har haft møde ang. lamperne og Modstrøm kommer med et tilbud. Vi skal have 
led-pærer da lyset i den store hal ikke vil være lovlige fremover. 
Andreas kan evt. komme og afholde kurser. 

 
b) Staldpladser 
Status reserverede og ledige, til- og fraflyttede pensionærer 
2 hestebokse og 1 ponyboks ledige pr. 1. maj. 
Nedslag i staldleje ved hest i ridning vil ikke være mulig. 
Ryttere der benytter faciliteterne skal være aktive medlemmer. Ift. undervisere med 
samarbejdsaftale er der ikke krav om medlemskab. Ansatte får medlemskab som en del 
ansættelsen.  

 
c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer – Lucah vurderes om den skal byttes til anden. Kayl går fint i 
rideskolen, som nu bliver tjekket og købes hvis alt er ok. 
Rideskolehold – der flere på holdene nu. Freya kan tage nogle af holdene ved behov. 
Parter – Costners part søger ny part. Pippis part er sagt op. 
Ridelejr 15-18 juli og 19-22 juli, status er 10 tilmeldinger. Vi forhører endnu engang så 
de nye kan være med. 

       Aktiv sommer, status er at vi afventer budgetforslaget til kommunen. 
De ponyer der ikke går i aktiv sommer kan evt. lejes ud. 
Anita tager fødselsdagen på lørdag. Kr 400 i grundbeløb og kr. 100 pr hest. 2 børn pr 
hest. 

 
d) Personale: 
Staldmedarbejdere, ny fast dagvagt er Pernille. 
Undervisere, vi skal have ansat en ny i stedet for Cecilie. Karsten sætter en annonce op. 

 
5. Opfølgning fra pensionærmødet 6. april 

Næste møde skal der drøftes foder. Vi har fået et nyt tilbud på Castle foder. 
Forhandleren Martin indkaldes til et møde. 
 

6. Opfølgning fra tidligere møder 
- Feje staldgangen, der skal sendes mail ud med reglerne og opfordring til at overholde 

disse. Parkede heste på staldgangen skal helst sættes i vandspiltovet. 
 

7. Rapport fra udvalg 
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 
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B-distancestævne den 9. april 2017 afholdt med stor succes og god omtale. 
Holdene med Ryttermærke 3 er afholdt. 
D-springstævne den. 14. maj 2017 
C-dressurstævne den. 24-25. juni 2017 med distrikt mesterskab for hold og 
individuelt for hest 
C-springstævne den. 26-27. august 2017 med distrikt mesterskab for pony 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Ina 
Til rideskolestævnet er der præmier fra Hanne fra Rytterhuset. 
Til C-stævnet skal der skaffes præmier og rosetter/pokaler. 
Der skal søges flere sponsorater og legater. Ina får hjælp fra Lotte og Charlotte. 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Tina 
Sommerfest d. 17. juni – Vivian arrangerer. Vi skal give tid til at folk kan være 
sociale og snakke sammen  
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Klubmodulet, status er at vi venter næste step fra dem. Økonomimodulerne er ved 
at være klar. Vi skal håndtere at sms koster ekstra. 
Der skal etableres velkomstmails, som automatisk sendes ud. 
Nyhedsbrev – Tina laver en kortere udgave. 
 

e) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Der skal sættes 2 wrapskure op i forlængelse af den første række. 
De gamle skure skal tages ned og køres væk. 
 

8. Evt. herunder ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde d. 6. juni kl 17. Suppleanter inviteres. 
 

Bestyrelsen Signering 

Karsten Bratlien Hein 
Formand 

 

Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 

Christina Belter 
Kasserer 

 

Ina Munksø 
Bestyrelsesmedlem 

 

Tina Storbugt 
Sekretær 

 

 


