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Referat fra bestyrelsesmøde den 12. april 2016 kl. 19.00-22.00 
 
Sted: Vejle Rideklub 
 
Til stede: Jesper Lawcock, Betina Molter, Julie Breum (referent), Carsten Falkenskov, Steen Dybdal, 
Danni Bjerremand. 
 
Ikke til stede: Jette Bisgaard 
 
Dagsorden: 

1. Gennemgang af regnskabet 
2. Gennemgang af budget for 2016 
3. Holdundervisning 
4. Evt. 

 
 

Ad 1. Gennemgang af regnskabet 
 
Indtægterne for undervisning har i 2015 været nogenlunde det samme som i 2014. Det er 
således særligt indtægterne på opstaldning, der er faldet markant og uden, at udgifterne er 
faldet tilsvarende. Indtægterne fra elevskolen er ligeledes faldet temmelig meget. Således 
er den samlede omsætning faldet med ca. 500 tkr. 
Der synes at være konteringsfejl eller andre fejl vedrørende halm og wrap for 2014 i 
forhold til 2015. Således kan det ikke stemme, at der i 2014 er brugt halm for 320 tkr., 
mens der i 2015 er brugt for kun 200 tkr. Tilsvarende kan det ikke stemme, at der i 2015 er 
brugt wrap for ca. 50 tkr. mere end i 2014. Udover fejl i et af de to regnskaber kan der også 
være tale om, at revisoren har konteret forskelligt, da der er skiftet revisor i løbet af 2015.  

 
 
Ad 2. Gennemgang af budget for 2016 

 
For 2016 er der budgetteret med et mindre overskud (< 100.000 kr.) Indtægterne falder 
frem til og med sommerferien, hvorefter der budgetteres med stigende antal opstaldere, 
idet der er indikationer for, at flere, der tidligere har haft hest opstaldet på VRK, vil komme 
tilbage.  

 
Ad. 3. Holdundervisning 
 

- Jesper oplyste, at Per Hoffmann varetager springundervisningen fra den 15. april 2016 til 
den 1. maj, hvor Sarah Kroman tiltræder som springunderviser. Det blev drøftet, om nogle 
af holdene kan sammenlægges i perioden for at minimere omkostningerne. 
 

- Carsten Falkenskov arbejder videre med den nye plan for dressur- og springhold, idet 
fristen for tilmelding til holdene pr. 1. maj nu er udløbet. Der er enkelte hold, der ikke 
bliver oprettet, idet der ikke er tilmeldte nok til dette.  
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Ad 4. Evt. 

 
- Minilæsser 

Danni har hos Stemas bestilt en ny minilæsser magen til den gamle. Der er ikke udmeldt 
nogen leveringsdato. Fejetilbehøret frikøbes. Finansieringen tilrettelægges, så ydelsen 
bliver det samme, som for den gamle. 


