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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 1/2018 

Mandag d. 11. januar 2018 kl. 17.15  

Hos sekretæren, Valbyvej 18, Taastrup 

Deltagere: Karsten, Anita, Christina, Cecilie og Tina samt Camilla til pkt. 0. 

Afbud:  

 

0. N/A 
 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater til godkendelse 
Referater fra BM nr. 14 blev underskrevet. Referater fra BM nr. 15 blev godkendt og 
underskrevet. 
 

3. Orientering fra Forretningsudvalget 
Økonomisk rapport for perioden: 
 

a) Driften:  
Status på projektet i den store ridehal: Tina følger op sammen med FU. 
Tilsynsrapport er lavet på heste der er opstaldet. Heste der har været opstaldet skal 
laves. 
Distriktsrådsmøde i Ishøj, hvor Karsten deltog. Events anvendes kun frem til marts. 
Frontlæsseren kan afhændes nu da der muges på anden måde. 
 
b) Staldpladser: 
Opstaldning og venteliste: Der er nu 10 på venteliste samt to henvendelser er 
modtaget. 

 

c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer: Alle har fået ordnet tænder og blevet vaccineret. 
Rideskolehold: Der er kun 12 ledige pladser, mest på fredagsholdene.  
Parter: Der er 8 på venteliste. 
 

4. Opfølgning fra tidligere møder. 
Emnerne er taget under pkt. 3 og ellers iab. 

 
5. Forberedelse til Generalforsamling 

Tidsplan og agenda er sendt til bestyrelsen på forhånd og disse blev gennemgået og 
tilpasset. Vi følger foreslåede tidsplan. 

 
6. Rapport fra udvalg 

a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 
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Klubmesterskab i dressur d. 9.-10. december er afholdt. 
C-stævnet blev afholdt i januar. 
Kommende aktiviteter: 3 stævner inden ombygningen. 
 
Interessetimer kan afregnes til DKK 150/time fra 2018. 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina 
Iab 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie 
Fastelavn afholdes d. 11. februar. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Der skrives ud om fastelavn og senere om byggeprojektet. 
 

e) Muleposeudvalget v/Karsten 
Det går godt til stævnerne. 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Der er møde vedr. ombygning af stalden i næste uge. 
Kommunen er p.t. ved at analysere udfordringerne med vand samt mulighederne 
for dræn i hele området. 
 

7. Evt. herunder ny mødedato 
Der har været spørgsmål til longering i det lille ridehus og her skal man naturligvis udvise 
hensyn specielt i vinterhalvåret. 
Næste bestyrelsesmøde er d. 7. februar 2018 kl 18.15. 
 

Bestyrelsen Signering 

Karsten Bratlien Hein 
Formand 

 

Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 

Christina Belter 
Kasserer 

 

Cecilie Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 

Tina Storbugt 
Sekretær 

 

  

 


