
Referat af bestyrelsesmøde fra d. 9/6-21 

 

Pkt. 1: godkendelse af referat fra sidste møde 

Referat fra sidste møde er godkendt. 

 

Pkt. 2. Samtale med Kaja 

Da Kajas ansættelse nærmede sig 3 måneder, blev der afholdt samtale med hende. Samtalen gik på, 

hvordan det gik mv. 

 

Pkt. 3 Opdatering fra Birgit 

Hvis holdtilgang mv. fortsætter, så ser klubbens økonomi for indeværende år godt ud 

Der er overskud på 40.000 på de første 5 mdr. 

Der bliver indkøbt en græsslåmaskine 

 

Pkt. 4: status på rottebekæmpelse 

Mette (formand) har været til møde med centerbestyrelsen vedr. en snak om udvendig vedligeholdelse og 

vedr. ting, der skal være ordnet inden d. 26/6-21 

Der indkaldelse tilbud fra div. rottefirmaer 

 

Pkt 5: Status på sommerfold 

Dorrit ved Skærup er afmeldt og der benyttes et andet sted i Brejning. Der undersøges om der skal møden 

nogen fra VRK mens de er der 

De 4 små ponyer bliver på gården og parterne kører vagtordning 

 

Pkt. 6: Plan for dagskort/facilitetskort 

Facilitetskort kører på månedsbasis 

Der indføres dagskort som gælder pr. 1/8-21. Pris bliver 30,- pr. dag på mobilpay 68421 

OBS beløbet er pr. hest/rytter 

 

Pkt. 7: Samtale med daglige ledelse 



I forbindelse med bestyrelsen nye sammensætning indkaldes den daglige ledelse ligeledes til en samtale, 

hvor Mette (formand) og Tanja deltager 

 

Ptk. 8: Henvendelse fra Vindinggård dyreklinik 

De ønsker at benytte sig af vores faciliteter, vi har meddelt dem, at det ikke kan lade sig gøre henover 

sommeren. Vi tager stilling til vinterperioden, hvis de ønsker dette 

 

Pkt. 9: Tovholdere på div. pjecer: 

Der er pt. foldere til elever, opstaldere og ponyfræsere. Disse findes frem og gennemlæses 

 

Pkt. 10: Skiltet ved VRK’s indkøresel 

Der er kommet nyt, dette skal blot sættes op 

 

Pkt. 11: Hjemmesiden og sociale medier 

Der bliver sat gang i en oprydning af disse og der arbejdes fortsat på at finde ny platform 

 

Pkt. 14: nye datoer for bestyrelsesmøder 

22/6-21 kl. 17 

28/7-21 kl. 17 

12/8-21 kl. 17 

 

Evt. 

Gennemgang af opstaldere og partskontrakter: disse skal gennemgåes og der er enighed om, at der skal 

være klare linjer og gennemsigtighed på disse kontrakter 

 

Tulle er sat til salg og vi håber snart på en sød køber 

 

Der er søgt til B-stævner til januar 22 og Birgit søger for efteråret 22/23 

 


