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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 9/2018 

Mandag d. 22. oktober 2018 kl. 18.00 

hos sekretær i Taastrup 

Deltagere: Karsten, Anita, Christina, Cecilie og Tina. 

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater til godkendelse 
Referater fra BM nr. 7 blev underskrevet. Referater fra BM nr. 8 blev gennemgået og 
underskrives næste gang. 

 
3. Orientering fra Forretningsudvalget 

Økonomisk rapport for perioden. 
a) Driften:  
Der er meget fokus på økonomien i strøelse, fodring m.m. Der sendes info om at 
anvende målebægrene til alle, der fodrer. Forklaring til bægrene: stort=Condition, 
mellem=Minty Mix, lille=Gold mix. 
Status på ny stald: Der er møde i kommende uge med kommunen om midlertidig stald. 
Der er modtaget tilbud på vedligehold af bunden i den store ridehal. Der er ansøgt om 
støtte til hegn om udendørsbanerne. 
Der foretages gødningsprøver i uge 41. Der betales via Klubmodul. 
De forreste wrapskure skal bruges til høposer. Der kommer nye priser på hø og wrap. 
 
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 også ift. pladser i ny stald. 
Folk må melde ind hvis de ønsker at anvende interessetimer. 
 

c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer: Iab 
Rideskolehold: Ina er vikar på onsdagsholdene.. 
Parter: Celina har part på Charm. Ida, Ingeborg og Sara stopper. 
Pippi er aflivet pga. foldskade. 
Lørdagsrytterne muger rideskolebokse. 
Partmøde bliver afholdt en kommende søndag. 
 
d) Personale: 
Stalden: Frederikke og Cille er weekendvagt. Line er stoppet. 
Rideskole: Tiril underviser fredag. 
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 
Der søges om C og D stævner for næste år inden 15. nov. 
Afholdte aktiviteter: Ingen 
Kommende aktiviteter inden ombygningen: Ingen 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina 
Iab 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Anita 
Der er planlagt julefrokost i klubben. Den bliver afholdt ude og sidste lørdag i nov. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Billeder fra stævner kan anvendes på hjemmesiden. Der skal tages nye billeder. 
 

e) Muleposeudvalget v/Karsten 
Iab 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Der har været arbejdsweekend: malet, vasket, ryddet og spring sat væk. 
 

6. Evt. herunder ny mødedato 
Cecilie skal have holdlisterne på en pc. 
Næste bestyrelsesmøde 5/11 kl. 18. 
 

Bestyrelsen Signering 

Karsten Bratlien Hein 
Formand 

 

Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 

Christina Belter 
Kasserer 

 

Cecilie Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 

Tina Storbugt 
Sekretær 

 

 


