Referat fra bestyrelsesmøde den 13. marts 2016 kl. 15.00 – 18.30
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock, Jette Bisgaard, Betina Molter, Julie Breum (referent), Danni
Bjerremand, Steen Dybdal.
Ikke til stede: Carsten Falkenskov
Dagsorden:
1. Springundervisning
- opdatering og tilbagemelding fra Carsten og Jette
- muligheder
- hvad tilbydes
2. Personale
- Andreas’ sidste tid på VRK
- Udfordringer og muligheder
3. Diverse
- Hvem tager hånd om tidligere aftalte gøremål

Ad 1. Springundervisning
- Carsten Falkenskov har fået tilbud fra Sarah Kroman Rosenlund lydende på
holdundervisning for 350 kr. pr. lektion (60 minutter) og eneundervisning for 250 kr. pr.
lektion (30 minutter). Sarah kan tilbyde at komme og give holdundervisning tirsdag og
torsdag, og kan der samles til tre hold (a 4-5 ryttere) pr. gang, tillægges ikke kørsel
oveni.
- Tilbuddet skal ses i forhold til, at Andreas har tilbudt holdundervisning for 600 kr. pr.
lektion (45 minutter) og eneundervisning for 250 kr. pr. lektion (30 minutter). Andreas
har kun mulighed for at tilbyde holdundervisning om tirsdagen.
Jette Bisgaard har kontaktet de ryttere, der p.t. modtager springundervisning, direkte og
forelagt mulighederne. Tilbagemeldingerne er, at med undtagelse af 4 ryttere, vil man
ikke betale merprisen (75 kr. pr. rytter pr. gang) for at beholde Andreas som
springunderviser.
Der var i bestyrelsen enighed om, at klubben ikke kan dække meromkostningen til at
købe undervisning ved Andreas (300 kr. pr. hold pr. uge, svarende til 1.200 kr. pr. uge
forudsat der kan samles til 4 hold hver tirsdag), men at klubben bør betale ekstraudgiften
til springundervisning ved Sarah (50 kr. pr. hold pr. uge svarende til 300 kr. pr. uge),
således at dressur og springundervisning koster det samme. Det virker endvidere til at
være fornuftigt med 60 minutters undervisning pr. hold, når der skal være 4-5 ryttere pr.
hold.
Forslagene blev bragt til afstemning. Med undtagelse af Steen Dybdal, der stemte blank,
stemte alle for, at VRK fremover tilbyder holdundervisning i spring ved Sarah Kroman.
-

Der var en drøftelse af, om Andreas skal tilbydes at kunne give enetimer i spring på
VRK – som supplement til Sarah Kroman. Forslaget blev bragt til afstemning. Steen
Dybdal og Danni Bjerremand stemte for. Jesper Lawcock, Betina Molter, Jette Bisgaard
og Julie Breum stemte imod, alle under henvisning til, at AK på det seneste meget
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tydeligt har givet udtryk for og med sin handlemåde vist, at han ikke vil VRK. Det blev
på baggrund af dette aftalt, at Jesper, Jette og Julie i den kommende uge afholder møde
med AK med henblik på at aftale en fornuftig løsning på hans sidste tid på VRK.
-

Så snart aftalen med Sarah Kroman er endeligt på plads, gives udmelding til
medlemmerne.

Ad 2. Personale
- Indgår under pkt. 1
Ad 3. Diverse
Der var en drøftelse om aflønning for weekendvagterne, idet dette ikke foregår skattemæssigt
korrekt. Der var enighed om, at bestyrelsen ikke vil medvirke til skatteunddragelse, og at
forholdene bringes i orden.
Aftenfodring
Der har været lidt opstartsvanskeligheder med opstaldernes aftenfodring på hverdage. F.eks. har der
været tvivl om, hvorvidt weekend-fodervagten også skulle give aftenhø. Der var enighed om, at det
skal de, således der ikke er forskel på hverdage og weekendaftener. Desuden har der været tilfælde,
hvor der kun har hængt en pose wrap på boksen om aftenen, hvilket har bragt fodervagten i tvivl
om, hvorvidt ejeren selv havde givet hesten aftenwrap. Det blev derfor besluttet, at hvis der kun
hænger en pose wrap på bokslågen om aftenen, gives ikke wrap i forbindelse med aftenfodringen.
DER SKAL SÅLEDES ALTID EFTERLADES MINDST EN POSE WRAP ved boksen, som
hesten kan få til morgenmad.
Der har desuden været problemer med at få slukket for lyset og låst sadelrummene af. Jesper laver
et kort med markering af, hvor kontakterne er, og oplysning om, hvor mange kontakter, der skal
slukkes. Fodervagten skal ikke låse elevsadelrummene af (ponystalden og skurvognen ved hal 4)
Det blev besluttet, at tidsintervallet for aftenfodring indskrænkes til kl. 20-21, idet det har vist sig, at
kl. 19. er for tidligt i forhold til, at der så stadig er mange, der ikke er færdige i stalden, når
fodringen afsluttes.
Nyhedsbrev
Danni oplyste, at han planlægger at udsende et nyhedsbrev omkring den 20. marts. Han modtager
gerne inputs til indhold. Der blev foreslået følgende:
- Tyveri af minilæsser
- Familien Hoffmann
- C-Springstævnet i marts (antal starter og økonomisk resultat)
- Undervisning generelt
Springstævne 22.-24. april – kan det lade sig gøre at afholde stævnet?
- Det kan det. Lykke og Ann-Sofie har givet tilsagn om at tage dette stævne med, under
forudsætning af, at bestyrelsen indestår for, at der er hjælpere nok.
Undervisning Christina Møller:
- Jesper oplyste, at han umiddelbart efter bestyrelsesmødet skal mødes med Christina for at
forhandle detaljerne på plads. Herunder skal det aftales, hvilke tidspunkter, Christina kan have til
rådighed til undervisning.
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Undervisning Hoffmann:
- Flere medlemmer har spurgt til, om det er muligt at få undervisning ved Hoffmanns. Jesper
kigger på, om det kan indpasses i halplanerne og hvilke betingelser det i øvrigt skal foregå under.
Foderskilte opdateres
- Mange af foderskiltene er utydelige eller tildækkede. Det skal kommunikeres til hesteejerne, at
det skal kunne læses, hvad hesten skal have, og at skiltet skal sidde sådan, at det er umiddelbart
synligt. Det må således ikke være dækket af dækkener el.lign. Der skal stå navn og
telefonnummer på ejeren. Jesper har en pdf-fil med foderskiltet, der sendes rundt, så den enkelte
kan udskrive og udfylde et nyt ved behov.
Undervisere i elevafdeling låse sadelrum i elevstald af – ikke tid?
- Underviserne får løn for 30 minutter efter, undervisningen stopper, og i det tidsrum forventes de
at kunne nå at låse de to sadelrum af. Der arbejdes desuden på en løsning med at få flyttet
elevhestenes sadler m.v. fra skurvognen ved hal 4, så udstyret kommer tættere på hestene, hvor
de nu står.
Opgaveliste til arbejdsweekend – hvad skal laves/budget?
- Danni og Jesper laver et opslag.
Indkøb wrap/halm
- Det blev aftalt, at Betina kigger på, hvad forbruget har været i 2015 og de første måneder af
2016. Jesper og Danni kontakter mulige leverandører, når det er klart, hvad forbruget forventes at
være for næste periode. Steen meddelte, at han ikke vil deltage i forhandlingen af ny kontrakt.
Minilæsser – finde ny alternativ, gerne billigere
- Forsikringen har givet tilsagn om fuld dækning – dvs. til nypris – for tyveriet af minilæsseren.
Danni har indhentet tilbud på en ny tilsvarende samt andre. Det blev besluttet at købe en ny
Weideman fra Stemas, idet de påmonterbare redskaber fra den gamle maskine så kan genbruges.
Budget 2016
- Banken har efterspurgt et budget for 2016, der skal foreligge senest 1. april. Betina og Jesper
udarbejder budget og forestår kontakten til banken.
Få styr på elevhold – optimér, sammenlæg o.s.v.
- Hvad er krav til at opretholde et hold og hvor lang tid inden de lægges ned?
Der skal være 5-6 ryttere pr. hold. 4 er for lidt til at det kan betale underviserens løn, og 7 er den
maksimale grænse for, hvad der med rimelighed kan være i hal 2. Hold der skal lægges
sammen/nedlægges varsles, at dette vil ske pr. 1. juni.
Kommunikationsstrategi
- Sanering af skilteskoven og tavler
Danni arbejder videre med det på baggrund af Inge Stages oplæg til kommunikationsstrategi.
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