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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 3/2018 

Onsdag d. 6. marts 2018 kl. 17.45 på kontoret Snubbekorsvej 24B, Taastrup 

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

Valgfri: 

Afbud:  

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater til godkendelse 
Referater fra BM nr. 2 er godkendt og underskrevet. 
Referat fra Generalforsamling til godkendelse. Godkendt med få rettelser og klar til at 
sendes til dirigent Frederik Hansen. 
 

3. Konstituering af bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamling d. 26. februar. 2018. 
a. Bestyrelsens poster er nu fordelt som følger: 

Formand: Karsten Bratlien Hein 
Næstformand: Anita Riisgaard 
Kasserer: Christina Belter 
Sekretær: Tina Storbugt 
Medlem: Cecilie Jensen 

b. Fastsættelse af forretningsorden. Vi anvender den eksisterende beskrivelse. 
c. Beslutning af udvalgene og et bestyrelsesmedlem som formand samt tilhørende 

funktionsbeskrivelser: Fælles Stævne/sportsudvalg og fælles 
Rideskole/velfærd/juniorudvalg, som Anita og Cecilie er formand for. Vivian er 
udførende i sidstnævnte udvalg. Tina opdaterer udvalgssiden. 

 
4. Orientering fra Forretningsudvalget 

Økonomisk rapport for perioden: Da vi ser ind i en lang periode med ombygning og mulig 
nedsat belægning af staldpladser, skal der være stram styring af alle poster. Vi skal finde 
nye muligheder for yderligere indtjening på aktiviteter i rideskolen. Der kan arrangeres 
aktiviteter for parterne. 
Vi er ved at finde en der kan hjælpe med bogføringen. 
 

a) Driften:  
Iab. 
 
b) Staldpladser: 
Opstaldning og venteliste:  

Opsigelser fra pensionærer: My Little Rose, Faustino, Bo og Bomuld og Froggy og 
Pippi er flyttet. Zydney flytter i marts. 
Nye pensionærer/heste: Raket, Conchita, Good Morning 
Der er nu 10 på venteliste. 
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c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer: Foxy er i behandling og er i bedring. Hun skal skånes, når hun 
skal genoptrænes. Joy er ude af drift, men skal startes op med longering. 
Rideskolehold: Der er primært ledige pladser på onsdagsholdene. 
Parter: Ingeborg har fået part på Cordillio. Der er 7 på venteliste. 
 
d) Personale: 
Centerleder: Iab. 
Stalden: Iab 
Rideskole: Frederikke tager enetimerne i påsken fredag og mandag. Cecilie arrangerer 
en dag med tilbud til rideskolen om enetime med Camilla. 
Private dressur- og spring undervisere: Tilmelding og betaling etableres i Klubmodul 
med admin gebyr til klubben. Karsten og Tina tester det. 
 

5. Opfølgning fra tidligere møder. 
a. Punkter fra Generalforsamlingen 

- Indmelding af ny bestyrelse er i orden. 
- Vedtægtsændring forslag 6a skal sendes til godkendelse. Karsten tilretter teksten 

og sender en ny version af klubbens vedtægter. 
- Tina sender referatet til Frederik Hansen til godkendelse og underskrift. 

 
6. Rapport fra udvalg 

a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 
Afholdte aktiviteter: 
Kommende aktiviteter: 2 stævner inden ombygningen. Klubstævne i dressur med 
Vestegns Pokalen 24.-25. marts og Vestegnsridtet – Distancestævne 15. april. 
Der er kun en dommer til Vestegns Pokalen, som tidligere. 
Stævnerne lægges på hjemmesiden med link til Facebook. 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina 
Kommende behov:  

- Kamera i Rytterstuen og bagsiden af stalden/indgangene er ikke længere aktuelt 
grundet ny stald. 

- Præmier til kommende stævner m.m. tager Ina sig af. 
- Karsten bestiller rosetter. 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie 
Fastelavn er afholdt d. 11. februar kl 13-15.30. 
Vivian laver plan for påske, sommer m.m. samt planlægger event med træktur på 
pony. 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina  
Tina undersøger muligheden for, at kunne redigere layout på hjemmesiden. 
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e) Muleposeudvalget v/Karsten 
Der er møde i næste uge. Betina planlægger hjælperplanen. 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Status på Ny-stald-projektet. Der er ved at blive set på pant i bygningerne sammen 
med kommunen. Tidligst opstart er ultimo april/primo maj. Der laves kravspek, 
projektet udbydes og vi inviteres med til vurdering af indkomne tilbud. Det bliver 
samme antal bokse. 
 

7. Evt. herunder ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde er 10. april kl. 17.15. 
Der er frist for punkter til klubmøde er 16. marts. Mødet er 22. marts. 
 

Bestyrelsen Signering 

Karsten Bratlien Hein 
Formand 

 

Anita L. Riisgaard 
Næstformand 

 

Christina Belter 
Kasserer 

 

Cecilie Jensen 
Bestyrelsesmedlem 

 

Tina Storbugt 
Sekretær 

 

  

 


