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Referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2016 kl. 19.00 

Sted: Vejle Rideklub 

Til stede: Jesper Lawcock (formand), Jette Bisgaard (næstformand), Betina Molter (kasserer), Julie Breum 

(referent), Carsten Falkenskov, Steen Dybdal, Danni Bjerremand, Andreas Künnemann. 

Dagsorden: 

1. Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på opgaver. 

2. Økonomisk situation 

- Regnskab, herunder status fra Betina 

- Mulige løsninger, indsat- og fokusområder (jf. plancher fra FU) 

3. Blanketter – procedure – ensretning 

- Gennemgang af blanketter 

- Liste over VRK mails – hvem kontakter man for hvad? 

 

Ad 1) Gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde, herunder opfølgning på opgaver. 

- Aftenfodring 

Det blev drøftet, at der, hvis det skal være helt optimalt, skal indkøbes nye skilte til alle 

boksdøre, men at en god løsning koster omkring 100 kr. pr. boks. Andreas afviste, at 

laminerede skilte i A4 størrelse, der skubbes ned i en ”holder” (nogle lister) på boksene vil være 

holdbart. Det blev aftalt, at hesteejerne pålægges at sørge for, at de eksisterende skilte er 

opdaterede med oplysninger om hvilke mængder, hesten skal have. Jette Bisgaard laver nogle 

røde og grønne laminerede skilte, som den enkelte hesteejer skal hænge på boksdøren, hvis 

hesten er ude af huset, eller der er noget, hesten ikke skal have. Weekendvagten overtager 

forpligtelsen til at give wrap lørdag og søndag, idet fodring fredag aften nu overtages af 

pensionærerne.  

 

Der indkøbes 5 nye kodelåse til sadelrummene. Koden bliver ens på de 5 låse, og den skiftes 

hvert kvartal. Danni står for indkøb af nye hængelåse. Aftenfodringsholdet skal sørge for, at alle 

sadelrum er aflåste. 

 

- Nyhedsbrev 

Danni oplyste, at han arbejder på det første. Emner, der skal omtales, kan sendes til 

nyhedsmailen. Ingen medlemmer har endnu tilmeldt deres mailadresse til at få nyhedsbrevet. 

Det blev aftalt, at opfordringen til at sende sin mailadresse til vrknyheder@gmail.com  

gentages på hjemmesiden og facebook samtidig med, at første nyhedsbrev udgives.  

 

- Hjemmesiden 

Jesper oplyste, at Jens har fået respons fra Dk Hostmaster, og der er valgt et firma til at hoste 

hjemmesiden fremadrettet.  

 

- Opdateret stævnekalender 

Det er tidligere aftalt, at Andreas skal skrive alle stævner på den store kalender i cafeteriaet. 

Det er endnu ikke gjort. Andreas henviste til, at stævnerne fremgår af fastgjort opslag på 
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facebook. Der var ønske om, at de skrives på kalenderen som aftalt, da dette giver bedre 

overblik. 

 

- Ryttermærkerne 

Jesper bemærkede, at det er undersøgt ved rideforbundet, og det viser sig, at ryttermærkerne 

ikke bliver afskaffet. Det blev aftalt, at Andreas skriver et indlæg på facebook herom.  

 

Ad 2) Økonomisk situation 

- Regnskab, herunder status fra Betina 

Betina oplyste, at revisoren stadig ikke er færdig med at bogføre for 2015 endnu. Det skyldes blandt andet, 

at der ikke er overblik over, om alle regninger er betalt og alle forkerte fakturaer rettet. Det foreløbige 

resultat viser et minus på ca. 185.000 kr. Det endelige resultat må antages at blive dårligere. Efter 

landsstævnet i weekenden er der dog ikke lige nu og her likviditetsproblemer.  

Revisoren har oplyst, at der er underskud i kontantkassen med 18.000 kr. Dette er ved at blive undersøgt 

nærmere. 

Der blev drøftet mulige tiltag for at øge indtægterne 

- Andreas foreslog, at der arbejdes med at bedre stemningen. Ud fra en antagelse om, at hvis 

stemningen bedres, vil nye opstaldere komme til VRK.  

- Kan der afholdes flere kurser med undervisere udefra? Der var enighed om, at det kan der 

godt, og det vil være godt for klubbens medlemmer med nye input, uden at de selv skal køre ud 

af huset. Men i forhold til den meget beskedne indtægt, det giver klubben, var der enighed om, 

at vi også skal være tilbageholdende med at lægge beslag på ridehallerne i weekenderne til den 

slags arrangementer.  

- Det blev aftalt, at Christina Møller tilbydes, at hun igen kan give enetimer. Andreas tilkendegav, 

at muligheden foreløbig kun skal være tilgængelig i weekenderne, da det ellers vil trække 

kunder fra ham og Birgit i hverdagene.  

- På forespørgsel redegjorde Andreas for, at Birgit ikke har sagt nej til at ride en af 

medlemmernes heste. Hun kan ride heste mandag og fredag, men ikke tirsdag, onsdag og 

torsdag på grund af handicapridningen. Desuden skal hesten møde opsadlet hos hende, da hun 

ikke selv kan nå at sadle op og af.  

- Det blev foreslået, at Andreas og Birgit kan arrangere kursusweekender for at trække ryttere 

udefra til.  

- Der var forslag om, at der til nye pensionærer tilbydes en gratis enetime pr. uge i den første 

måned. Tiltaget iværksættes. Jesper undersøger, om der kan annonceres på Ridehesten.com til 

en rimelig pris. Andreas undersøger prisen på annoncering i diverse lokalaviser. 

- Det blev drøftet, at forslaget om en måneds gratis opstaldning, hvis man finder en ny opstalder, 

vil være for dyrt for klubben, da den direkte udgift til den gratis boks først er tjent hjem efter 5 

måneders betaling fra den nye pensionær. Forslaget iværksættes derfor ikke. Jesper står for at 

kommunikere dette.  

Der blev drøftet mulige tiltag for at begrænse udgifterne 
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- Det på medlemsmødet vedtagne om at privatopstalderne overtager aftenfodringen 

iværksættes, jf. ovenfor.  

- VRC iværksætter installation af LED-belysning. De starter i hal 4.  

- Wrap: Andreas har iværksat opdatering af skiltene på hesteboksene, så det rigtige antal kilo 

står der. Der laves kontrolvejninger. Hvis der er vejet for meget af i forhold til, hvad der betales 

for, sættes en stjerne på skiltet. Viser der sig at være tale om et fast mønster, iværksættes 

tiltag over for hesteejeren. Wrap koster knap 2 kr./kg.  

- Andreas oplyste, at han med den ansvarlige for wrap i Fredericia Rideklub har drøftet, at der 

måske kan være ræsonnement i at forhandle samlet med dem.  

- Foder: Carsten oplyste, at Pavo-foderet koster 7,12 kr./kg. Equifirst, som før er brugt på VRK, 

kan fås for 5,00 kr./kg. Carsten foreslog at skifte tilbage til Equifirst. Andreas anførte, at skiftet i 

sin tid til Pavo blev foretaget, fordi flere af hestene havde A- og D-vitaminmangel på Equifirst. 

Der er mere af de pågældende vitaminer i Pavo end i Equifirst, og ingen af de pågældende 

heste har vitaminmangel mere. Det er konstateret ved blodprøver. Desuden bruges der mindre 

Pavo end Equifirst, hvorfor man ikke blot kan se på kiloprisen, men også må tage forbruget af 

det ene henholdsvis det andet i betragtning. Carsten bemærkede hertil, at det fremgår af 

kvitteringerne for foderleverancerne, at der er brugt mere Pavo, end der blev brugt af Equifirst. 

Kun privatopstaldede heste og ponyer har mulighed for at vælge Pavo. Elevhestene får Champ, 

der koster 2-3 kr./kg.  

(Carsten har efterfølgende fremlagt oplysninger om indholdet i de to forskellige fodermærker. 

Det fremgår heraf, at der for såvel vitamin A- som D er mindst samme mængde i Equifirst som i 

Pavo. Under forudsætning af, at forbruget af Equifirst er det samme som af Pavo, er 

besparelsen ved at skifte årligt 25.000 kr. På baggrund heraf er der i bestyrelsen enighed om at 

skifte tilbage til Equifirst. Skiftet iværksættes hurtigst muligt.) 

- Det blev drøftet, om det er praktisk muligt at udleje boksene i hal 4 som selvpasserbokse. 

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, herunder indhentes Jørgen Tolstrups beregninger 

på, hvad kostprisen på en boks er, så der kan regnes på, hvad prisen for en selvpasserboks i 

givet fald skal være.  

- Det blev aftalt, at der fremadrettet låses af til wrap’en, når vi har stævnebesøg.  

 

Ad 3) Blanketter – procedure – ensretning 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

Eventuelt 

- Det blev diskuteret, om det er ok at aflyse undervisning/foldordning m.v. når der er sygdom 

blandt personalet, når jorden er hård, eller det regner meget.  


