Agenda bestyrelsesmøde nr. 11/2018
Mandag d. 6. december 2018 kl. 18.00, hos næstformand
Deltagere: Karsten, Christina, Cecilie, Anita og Tina.
Afbud:

1. Dagsorden til godkendelse.
Dagsorden blev godkendt.
2. Referater
Referat fra BM nr. 10 er godkendt.
3. Orientering fra Forretningsudvalget
Økonomisk rapport for perioden.
Driften:
Overskud år til dato og fin likviditet. Modtaget tilskud på kr. 75.000 fra DGI/DFI puljen til hegn til
udendørs dressurbaner. Hegnet er bestilt dags dato hos PVC hegn.dk og forventes leveret i
indeværende måned. Leverandør sponserer gratis låger. Vi betaler selv kr. 11.000, som ikke er
dækket af tilskuddet.
Staldbyggeri:
Toiletvogne leveres i morgen.
Vandrør på hele matriklen er i dårlig stand, og visse installationer er ulovlige efter dagens
standarder. Kommunen har tilbud at bringe installationerne i orden, mod at VER modregnes kr.
25.000 i driftstilskuddet for indeværende år. Besluttet, at vi accepterer dette tilbud.
Der graves vandrør ind over parkeringsplads. Container til sadler mv. leveres i de kommende dage.
Jordvolden inkl. dommertårn flyttes over mod springbanen. Containere til skabe kommer til at stå
på springbanen.
Nedrivning påbegyndes 2. januar 2019.
Staldpladser:
Ny hest i indeværende uge: Fiji V
Rideskolen:
Intet af bemærke.
Personale:
Intet at bemærke.

Vestegnens Rideklub • Snubbekorsvej 24B • 2630 Taastrup • CVR 42034916
www.vestegnensrideklub.dk

4. Opfølgning fra tidligere møder.
Intet at bemærke.
5. Rapport fra udvalg
a) Stævne- og sportsudvalget v/Cecilie
Intet at bemærke.
b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina
Intet at bemærke.
c)

Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Anita
Julefrokost afholdt den 25. november. Fornuftig tilslutning og god stemning.
Økonomisk balancerer det.

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina
Intet at bemærke.
e) Muleposeudvalget v/Karsten
Intet at bemærke.
f)

Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten
Se punkt 3 vedrørende staldbyggeri.

6. Dato for generalforsamling.
Det blev besluttet, at generalforsamling afholdes
tirsdag 26. februar 2019 kl. 19.00 i Rytterstuen.
7. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted)
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag 17. januar kl. 18.00 hos Anita.
8. Eventuelt.
Der var ingen punkter under eventuelt.
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