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Referat fra bestyrelsesmøde den 28. april 2016 kl. 19.00 

Sted: Vejle Rideklub 

Til stede: Jesper Lawcock, Betina Molter, Julie Breum (referent), Carsten Falkenskov, Danni Bjerremand, 

Alexander Harritz, Christian Høffner, Morten Jacobsen (suppleant), Søren Karlskov (suppleant). 

Dagsorden: 

1. Konstituering 

2. Klarlægning, forventningsafstemning, samarbejdsform og tavshedspligt i forbindelse med 

Bestyrelsesarbejdet. 

- Forretningsorden 

- Forventningsafstemning 

3. Opdatering til nye medlemmer i forhold til ”hvad har vi tidligere arbejdet med”. 

- Økonomi, oprydning, overblik, daglig leder, ansatte, bøvl og sladder 

4. Nedsættelse af udvalg samt ansvarlig tovholder 

- Stævne – spring 

- Stævne – dressur 

- Køkken 

- Sponsor 

- Elev 

- Handy 

- Aktivitet 

5. Opgaver skal løses i nær fremtid med deadline og ansvarlig tovholder 

- Optimering af elevskole 

- Tiltag med henblik på flere opstaldere/medlemmer 

- Sponsor 

6. Tildeling af kompetencer og råderum 

- Hvem må hvad, inden for hvilke rammer 

7. Eventuelt 

 

Ad. 1. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig således:  

- Næstformand: Carsten Falkenskov 

- Kasserer: Betina Molter 

- Sekretær: Julie Nymark Breum 

 

Ad 2. Klarlægning, forventningsafstemning, samarbejdsform og tavshedspligt i forbindelse med 

bestyrelsesarbejdet. 

- Forretningsorden 

Forretningsorden blev vedtaget uden bemærkninger. 
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- Forventningsafstemning 

Fremtidige mødedatoer blev fastsat efter en drøftelse om hensigtsmæssige tidspunkter. Næste 

møder er: 

Torsdag den 19. maj 2016 kl.19.00 og  

Torsdag den 30. juni 2016 kl. 19.00 

 

Ad 3. Opdatering til nye medlemmer I forhold til ”hvad har vi tidligere arbejdet med”. 

- Økonomi, oprydning, overblik, daglig leder, ansatte, bøvl og sladder. 

De nye bestyrelsesmedlemmer blev orienteret om, hvad bestyrelsen har arbejdet med gennem de 

seneste 5 måneder. Der blev desuden orienteret om de ansatte og deres arbejdsopgaver. 

 

Ad 4. Nedsættelse af udvalg samt ansvarlig tovholder 

- Stævner 

Carsten Falkenskov er ansvarlig for at søge stævner og deltage i distrikt 10 møder. 

Mette Falkenskov er ansvarlig for at afholde C- og B-dressurstævner. 

Ingen har meldt sig til fast at tage sig af springstævnerne.  

- Sponsorudvalg 

Morten Jacobsen er ansvarlig. Det blev drøftet, om vi kan få et eller flere medlemmer til at hjælpe 

med at udarbejde fondsansøgninger. 

- Elevudvalg 

Christian Høffner er ansvarlig.  

- Handymanudvalg 

Danni Bjerremand er ansvarlig. 

- Aktivitetsudvalg 

Julie Breum er ansvarlig. 

- Køkkenudvalg 

Ingen ønskede umiddelbart at påtage sig opgaven. Der var en drøftelse af mulige scenarier for drift 

af cafeteriet. 

 

Ad 5. Opgaver skal løses i nær fremtid med deadline og ansvarlig tovholder 

- Optimering af elevskole 

Christian Høffner er tovholder. Jesper Lawcock og Christian Høffner holder i første omgang 

møde med Birgit snarest. 

- Tiltag med henblik på Flere opstaldere/medlemmer 

Jesper Lawcock er tovholder. Markedsføringsindsatsen intensiveres, bl.a. via Facebook m.v. 

- Sponsor 

Morten Jacobsen er tovholder. Jesper Lawcock bistår med at lave oplæg om reklameskilte. 

Desuden tages initiativ til at fjerne de skilte, som virksomhedsejerne ikke vil betale for mere.  

- Prisstruktur 

Forretningsudvalget arbejder videre med ny prisstruktur.  
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Nu og her udbydes tilbud for maj og juni med holdundervisning til 300 kr. pr.måned (for 

holdundervisning ved Sarah Kromann, Christina Møller samt Birgit Künnemann). pr. 1. august er 

prisen 450 kr./md. I stedet for den gamle ordning med ridehuskort inkl. holdlektion udbydes 

facilitetskort til 350 kr./md, også med ikrafttræden pr. 1. maj 2016. 

- Hjemmeside 

Alexander Harritz er tovholder i forhold til at få den nye/gamle hjemmeside ”op at stå”. 

Deadline 1. juni 2016, hvor alt indhold fra Simplesite-siden skal være flyttet til 

www.vejlerideklub.dk 

- Indkøb af halm/wrap 

Danni Bjerremand oplyste, at han har fået tilbud på wrap i midibigballer og halm. 

- Ny elevpony 

Carsten Falkenskov oplyste, at Dorthe Rohmann har fundet et muligt emne, som vi kan få på 

prøve i en måned. Aftalen indbefatter, at hun tager Chili i bytte. Det blev drøftet, om der kan 

findes penge til det, da der er behov for både flere gode ponyer og udskiftning af eksisterende. 

Det blev besluttet at afvente, om der kommer penge ind via sponsorater. I så fald kan vi tage 

ponyen hjem på prøve.  

- Ormekur 

Betina Molter er ved at indhente priser på gødningsprøver og ormekur. Derefter iværksættes 

indsamling af gødningsprøver. Betina og Christina Møller står for det.  

 

Ad 6. Tildeling af kompetencer og råderum 

- Punktet blev udsat til næste møde. 

 

Ad 7. Evt. 

- Elevhestene på sommergræs 

Danni Bjerremand og Jesper Lawcock er tovholdere. 

- Sommerferie for personalet – Danni Bjerremand og Jesper Lawcock er tovholdere 

Aftenfodringen foretages i juli måned af staldpersonalet eller frivillige 

- Kalkning af stalde 

Brian får til opgave at kalke staldene i etaper de to dage om ugen, han fremadrettet arbejder. 

- Foldene 

Danni Bjerremand forelagde forslag om at ukrudtsbekæmpe samt så græs. Det blev aftalt i 

første omgang at prøve at gøre en indsats på elevhestefolden.  

- Certificeringer 

Jesper Lawcock har skrevet til DRF om, hvordan vi skal forholde os i forhold til skiltning m.v. da 

vi ikke p.t. ønsker at generhverve certificeringerne.  

- Nyhedsbrev 

Det blev drøftet, at nyhedsbrevet fremover offentliggøres på hjemmesiden og ikke udsendes 

via mail. 

http://www.vejlerideklub.dk/

