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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 7/2018 

Onsdag d. 22. august 2018 kl. 17.30 

hos sekretær i Taastrup 

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

Valgfri:  

Afbud:  

 

1. Dagsorden blev godkendt. 

2. Referater til godkendelse 
Referater fra BM nr. 6 blev godkendt og underskrevet. 

 
3. Orientering fra Forretningsudvalget 

Økonomisk rapport for perioden og gennemgang af budget. Opstaldning giver underskud 
og rideskolen samt de øvrige poster giver overskud. Der er ekstra indtægter på udleje af 
flere bokse ift. budget. Der bliver prisstigning fra leverandørerne på foder, træpiller, 
spåner, hø og wrap. Der vil ske justeringer af priser i shoppen iht. det. Der kommer en 
prisstigning pga. stigende spiser hos leverandørerne.  
Præcisering fra forrige referat: Anlægskartotek blev udarbejdet for 2017 og efterfølgende 
godkendt af revisor. 
Skift af tag i det lille ridehus er næsten færdigt og der mangler få ting inden det er afsluttet. 
Karsten har sendt en henvendelse til kommunen og efterspurgt involvering, 
kommunikation samt information om projektet vedr. ny stald. Kommunen har indkaldt 
bestyrelsen til møde for at afklare den manglende information. Vi er 4 der deltager på 
mødet. 
 

a) Driften:  
Udestående med Skibby HC: FU har sendt endelig opgørelse. 
 
b) Staldpladser: 
Opstaldning og venteliste:  

Opsigelser fra pensionærer: Cathrine/Desperador 
Nye pensionærer/heste:  Louise/Hot´n Cool, Alette/Loke, Camilla/Laban, 
Lærke/Handsome Joe. 
Der er en del på venteliste. 
Der er lavet ny opdateret opstaldningskontrakt, som alle pensionærer skal over på. 
 

c) Rideskolen: 
Rideskoleheste/ponyer: Nye ponyer – Paddy og Sarah indkøbt. Pippi er pensioneret. 
Comet, Chanel, Bubber, Ibrahim, King og Kahlula hhv. er eller har været skadet. 
Der har været aktiv sommer og ridelejr, som har givet flere rideskoleelever. En del er 
nu på venteliste. 
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d) Personale: 
Centerleder: Camilla er stoppet pr. 30 juli 2018. 
Stalden: Der er kommet en erhvervspraktikant Ida i stalden og rideskolen, som skal 
hjælpe til. 
Springunderviser: Jens er stoppet og Sofie er springunderviser. 
 

4. Opfølgning fra tidligere møder. 
Iab 
 

5. Rapport fra udvalg 
a) Stævne- og sportsudvalget v/Anita 

Afholdte aktiviteter: der har været sommerferie. 
Kommende aktiviteter inden ombygningen: foreløbig ikke nogen planer, da vi 
afventer plan fra kommunen. 
 

b) Sponsor- og legatudvalget v/Tina 
Iab 
 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget v/Cecilie 
Iab 
 

d) Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget v/Tina 
Iab 
 

e) Muleposeudvalget v/Karsten 
Iab 
 

f) Materiel- og anlægsudvalget v/Karsten 
Se over vedr. taget på den lille ridehal. Telthallen skal vedligeholdes, så vi undgår 
udskiftning. Rideskolefoldene trænger til renovering.  
 

6. Evt. herunder ny mødedato 
Næste bestyrelsesmøde mandag 10. sept kl 18 hos sekretæren. 


