
Referat af bestyrelsesmøde d. 12/8-21 

Pkt. 1 Dagsorden 

Godkendt 

 

Pkt. 2 Referat 

Godkendt 

 

Pkt. 3 økonomi 

Birgit fremlagde regnskabet og det går godt med VRK’s økonomi  

Første halv år er der et overskud på 457.619,-  

Bilag vedlagt 

 

Pkt. 4 Ansøgning om vedligeholdelsespuljer og genstartspuljer 

Birgit oplyste at hun via vedligeholdelsespuljen har ansøgt om penge til et kursus med Claus Toftgaard 

”ridning i balance”. Det er gratis for medlemmerne og afholdes d. 30/9-21 

 

Ligeledes vil hun via genstartspuljerne ansøge om penge til nye toiletter 

 

Pkt. 5 Datoer til stævner 

Birgit oplyste, at der afholdes distriktsrådsmøder d. 23/8-21 hvor Birgit og Mette G deltager 

 

Pkt. 6 Samarbejde med daglig ledelse 

Efter anmodning fra daglig ledelse er det blevet aftalt, at de inviteres med til bestyrelsesmøder hver 3 gang. 

Første gang er næste møde d. 6/9-21 

 

Pkt. 7 Facilitetskort: 

Gælder pr. 1/8-21 og prisen er 30,- pr. gang. Der indbetales på mobilpay 68421 

 

Pkt. 8 Aktiviteter på VRK 

Naturens dag afholdes d. 12/9-21. Den dag vil der også være mulighed for at man kan leje en bod til 25,- 

hvor man kan sælge rideudstyr og andet rideting man nu har 



VRK meldes til feriepas i uge 42 

 

Pkt. 9 Centerbestyrelsen og hal 4, løsdrifsmuligheder, port 

Mette H tager kontakt til centerbestyrelsen vedr. løsdrift.  

Der laves en pris i forhold til port i hal 4 

 

Pkt. 10 Opstaldere på ferie 

Der laves et skema, som der kan sættes på boksene. Dvs. når en opstalder er på ferie, så skal det fremgå af 

skemaet, hvem der har ansvaret for den pågældende hest i ferien 

 

Pkt. 11 Ponyfræsere 

Der laves et vagtskema, så den enkelte underviser kan se, hvem de har som ponyfræsere den pågældende 

dag. Ponyfræserne kobles sammen, så der er en stor pige med en mindre pige dvs. et ”føl”, som de kan 

lærer op.  

Hver ponyfræser får et kryds for hver gang de hjælper til. 

 

Pkt. 12 Evt.: 

Birgit og Mette G sætter sig og gennemgår de forskellige kontrakter bl.a for udløbsdatoer, ensartethed mv. 

Christina og Mette G gennemgår partskontrakterne ligeledes i forhold til udløbsdatoer, ensartethed mv. 

 

Næste møde er d. 6/9-21 

 

 


