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Referat fra bestyrelsesmøde nr. 12 –  den 3 December / 2019  

Tirsdag den 03-12- 2019 kl 18:30 - Kontoret på VER 

 

 

Deltagere: Karsten, Bettina, Anita, Cecilie, Tina    

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  

Efter byggeriet af den nye stald har været der nogle problemer med træk i 

stalden især op ved striglepladserne. Det er et problem som der er gjort 

opmærksomt på til kommunen. Løsningen kunne være og få lavet en 

skydeport ved foderrummet, så trækken kunne ophører. Skydeporten vil 

komme til at 40.000 Kr. plus moms, disse penge har klubben ikke, og Karsten 

er kontakt med kommunen. Der ønskes en mere permanent løsning.     

 

Driften:   

 

Da der er kommet en mere underviser, er der blevet sat dage på, hvilket dage 

hver enkelt underviser på, for at tilfredsstille alle også for de ryttere som ikke 

rider undervisning. Ridehusene er forsat åben for ryttere selv om der er 

undervisning.       

 

Mandag / Tirsdag- (formiddag/middag) underviser Henrik Palm Toft  

Tirsdag – aften underviser Sofie Teglbjærg i spring  

Onsdag / Torsdag underviser Lars Rasmussen   

Fredag underviser Kitt Winterberg Sørensen  

  

Økonomi : 

 

Staldpladser:   

 

Velkommen til  Selina – ny pony (midt december)  

 

Rideskolen:   
 

Der har været afholdt rideskolestævne den 24-11-2019, med masser af 

starter fra vores rideskolehold, og en masse glade børn. Nogle af vores 

underviser var til stedet, til at hjælpe alle de ryttere som starterne, både dem 

der skulle ride deres allerførste stævne og dem som har prøvet det op til flere 

gange.     
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Ikarus er med i rideskolen, dog skal han lige lærer, at blive trukket med, når 

han skal på fold.   

Piet er sendt retur til hestehandleren, da han desværre ikke fungere, og i 

stedet for er Archie kommet på prøve.  

Joy´s hov ser fin ud - hoven vokser som den skal, og er ikke revet mere opad,  

så han skal starte genoptræning.     

Rocco bliver redet af Sofie en gang imellem (Anita’s datter), da han skal 

hjælpes lidt i galloppen, ellers går han med i rideskolen   

 

4. Opfølgning fra tidligere møder.  

 

Hverdagsaften til møde med  pensionærerne.  

Der skal sættes en dato for en aften vedr. foder med Martin.     

 

5. Rapport fra udvalg  

a) Stævne- og sportsudvalget 

Stævnet lagt ned på go. C-dressur 18/19-1-2020  

 

b) Sponsor- og legatudvalget  

lab 

c) Rideskole-, velfærd- og juniorudvalget  

Der er afholdt Juleshow. Fastelan til februar  

    

Hjemmeside- og Kommunikationsudvalget 

lab   

 

d) Muleposeudvalget 

Der er afholdt Juleshow og rideskolestævne   

  

e) Materiel- og anlægsudvalget 

 

 

6. Næste bestyrelsesmøde (tid/sted) 

Tirsdag 07-01-2020 kl 18.00 

 

7. Eventuelt.  

 

Tidsplan for regnskabsaflæggelse, gennemgang med revisorer, udsendelse af 

dagsorden til generalforsamling samt udsendelse af regnskab blev gennemgået 

og godkendt. Tirsdag den 18-02-2020 kl. 19.00 afholdes Generalforsamling  

 


