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Webreferat fra bestyrelsesmøde nr. 10 –  den 5 November / 2019  

Tirsdag den 05-11- 2019 kl 18:00 - Kontoret på VER 

 

 

Deltagere: Karsten, Tina, Anita, Marianne, Bettina.  

Afbud:  
  

1. Dagsorden til godkendelse.  

Dagsorden blev godkendt. 

 

2. Referat 

Godkendt og underskrevet. Og webreferatet bliver lagt på VER’s hjemmeside  

 

3. Orientering fra Forretningsudvalget  

 

Der er blevet oprettet My shop hos Mobil Pay til muleposen i stedet for det gammel 

mobil pay set up, der vil derfor komme et nyt 6 cifferet nr. som der kan overføres til.  

Vi har en ret stor udskrivning på 12.000 kr. på årsbasis vedrørende gebyrer for klubben 

kan tage mod diverse betalingskort – (Mastercard, Eurocard, Maestro m.m). Det blev 

aftalt at lukke ned for den udvidede del af kortaftalen, således der fremover kun 

modtages dankort og Visa dankort.  

 

Der kommet en tilbagemelding fra HTK om alle de mangler, og udfordringer der er med 

byggeriet. Karsten har spurgt ind til kravspecifikationen da det levere byggeri ikke lever 

op til den kravspecifikation klubben var med til at lave ved inddragelsesmøderne. Der 

må med andre ord være ændret i den kravspecifikation der er sendt til leverandøren 

eller også er der mangler ved byggeriet. Karsten har kontakte kommunen vedr. dette 

men det er der ikke kommet svar endnu. 

    

Der har været dialog med HTK omkring dræn af folde og HTK har svaret tilbage, at det er 

VER selv som står for disse inkl. vedligeholdelsen af dem. Det skal undersøges hvad det 

vil koste og få lave disse dræn.   

Der har været en del problemer med træk i stalden. Karsten har været i dialog med HTK 

om dette og det er blevet besluttet der skal være en port mellem de 2 staldbygninger 

som vil stoppe trækken. 

I sadelrummet er der lovet varme, så sadlerne ikke muggener, dette er der ikke. Der er 

fremsendt billeder til HTK af en saddel med muk. Med forventning om det bliver lavet.     

 

Vi mangler en tidsplan fra Henrik (bygherren) er færdig med at udbedrer manglelisten  

På parkeringspladsen skal vandlåsen graves ned, der skal tilkobles en spulebrød samt 

en kværn til toiletterne.   

Møddingen skal have højere kanter, så man ikke skraber fingrene, når man skal rulle 

presenningen op.  

Gulvvarme virker ikke, der kommer en tekniker og laver dette. 
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Driften:   

Der er blevet spurgt fra ryttere udefra om, det er muligt og købe dagskort, og 

det er ikke muligt. Men for at i imødekommende rytterne udefra, er der 

mulighed for (i en prøveperiode), at købe 1 måned kort. Der er kun et 

begrænset antal kort totalt.     

 

Staldpladser:   
Nye pensionær : 

Velkomme til  Maria og Emmelie som har ponyen Madness og Kamille som har 

hesten Pistole. 

 

Rideskolen:   
Der afholdes fødselsdagsfest lørdag den 09-11-2019 og den 16-11-2019. De er i den 

nye rytterstuen fra kl. 12:00 samt i det lille ridehus fra kl. 13.00.    

 

Vi har Plet 6 år på prøve fra hestehandleren, og er lidt urutineret, hvis hun fungere 

er det en erstatning i stedet for Sarah, da hun er blevet træt af rideskole. 

Queen som også er på prøve sendes tilbage, da hun desværre ikke virker i rideskolen 

 

4. Opfølgning fra tidligere møder.  

 

Medlemsmødet:  

Der var nogle der forslog vi kørte med en basis pris, og om man kan tilkøbe ekstra 

ting ved siden af som f.eks..  få mugget sin boks samt andre forslag. Dette blev 

drøftet af bestyrelsen og vi fastholder vores nuværende set up, da den efterspurgte 

pris set up kun kan lade sig føre hvis der ikke er nogen fastansatte i stalden. VER 

driver en stor rideskole der kræver fastansat personale.  

 

Der arbejdes på, at lave en prøveordning vedr. tildeling af wrap og hø af personalet. 

Marianne vil gerne sponserer vægt til afvejning af strøfoder. 

 

5. Rapport fra udvalg  

a. Stævne- og sportsudvalget 

i. D stævne – dressur og spring med klubmesterskaber den 02-11-

2019 + 03-11-2019   

 

b. Sponsor- og legatudvalget  

i. Irene er kommet ind. 

 

c. Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget  

i. Juleshow  den 01-12-2019  

 

d. Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 

i. Iab  

 

e. Muleposeudvalget  

i. Iab. 
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f. Materiel- og anlægsudvalget 

 

  

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted) 

Tirsdag den 3-12-2019 kl 18.30  

 

7. Eventuelt.  

 

 


