Referat af bestyrelsesmøde den 19. maj 2015 kl. 19:00.
Deltagere: Pernille Winzentsen/PW, Helle Søndergaard/HS, Susanne Laudrup/SL, Inge Christensen/IC, Julie Heiden Nielsen/JHN, Emma Bøjer/EB. Afbud: Ida Engel-sted/IE,
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra møde med Sissel
Referat fra møde med Sissel og Jens.
Referat fra repræsentantskabsmøde.
CBS undersøgelse.
Møde Vestegnsklubberne.
Møde med DRF/Banedesignere.

Ad punkt 1: Referat fra møde med Sissel.
PW har holdt møde med Sissel omkring slaggerpladsen, da der ikke kan sættes bokse op, som den
er nu. Sissel vil gå videre til kommunen omkring det. Udskiftning af køkkengulvet er der også rykket
for, men nu mener kommunen ikke at gulvet er så medtaget, så der bør skiftes.
Sissel har lovet at finde ud af at få malet springmaterialet.
Ad punkt 2: Referat fra møde med Sissel og Jens.
PW har haft flere møder med Sissel og Jens vedrørende forskellige forhold vedrørende dressurbanen.
Ad punkt 3: Referat fra repræsentantskabsmøde.
PW har været til repræsentantskabsmøde og det havde været meget positivt. En af dagene havde
været hestevelfærdsdag.
Ad punkt 4: CBS undersøgelse.
En gruppe fra Copenhagen Business School er i gang med at skrive en rapport om rideforbundet
2020. PW har holdt møde med gruppen.
Ad punkt 5: Møde Vestegnsklubberne.
Det blev drøftet, hvorvidt klubben skulle melde os ud fra 1. januar 2016, hvilket blev besluttet. PW
sørger for det.
Ad punkt 6: Møde med DRF/Banedesignere.
PW orienterede om, at der havde været afholdt møde på SIV.
Ad punkt 7: Status på Lars undervisning m.v.
PW havde holdt et godt møde med Lars.
Ad punkt 8: Sløjfespring den 27/5 og Københavns Mesterskab den 30-31/5.
Sløjfespringet afholdes, som planlagt. Med hensyn til Københavns Mesterskabet er der kun 18
tilmeldinger på hele dagen lørdag den 30. marts, så det blev besluttet at aflyse lørdag. Der er 36
tilmeldinger til hele søndagen – der vil blive fyldt op i finaleklasserne.

Ad punkt 9: Kommende arrangementer – bemanding m.v.
Det blev drøftet om det var obligatorisk for alle fra bestyrelsen at deltage i alle arrangementer, hvilket
der var enighed om, at det ikke var.
Ad punkt 10: Sidste nyt om dressuranlægget.
Katja Lindblad fra Brugerbestyrelsen har opfordret til at der udarbejdes en prioriteret liste over
diverse arbejder – så som internetkabler, ekstra bjælkehytte, lysmaster m.v.
Denne liste skal herefter drøftes i Brugerbestyrelsen.
Ad punkt 11: Ridecentrets fremtid.
Kommunen har udarbejdet forslag til ridecentrets fremtid, som fremsendes til brugerbestyrelsen på
mail den 4/6. Brugerbestyrelsen har møde herom søndag den 7/6.
Ad punkt 12: Rafael Soto kurser.
22.-25. juli 2015 og igen til september. Arrangementet skal foregå via rideklubben.
Ad punkt 13: Møde i DM gruppen – hvornår?
Der var aftalt møde den 29/5, hvilket ændres til 9/6.
Ad punkt 14: Eventuelt.
Blomster og buksbom var kommet og SL vander dem.
SL nævnte, at det fremgik af staldmødereferatet, at hal 2 skulle males.

Næste møde: 10/6 2015 kl. 19:00

