Referat fra bestyrelsesmøde den 19. maj 2016 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Betina Molter (kasserer), Julie
Breum (referent), Christian Høffner, Alexander Harritz, Morten Jacobsen til kl. 20.15 (suppleant).
Ikke til stede: Danni Bjerremand, Søren Karlskov (suppleant)
Dagsorden:
1. Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
- Opgaveliste (se herunder)
2. Gennemgang regnskabstal (vedhæftet dagsorden)
- Info fra bankmøde
- Mulige handlinger – yderligere tiltag
3. Personale
- Statusinfo samt nuværende udfordringer
- Sommerferieplan (foreløbig plan vedhæftet dagsorden)
- Organisationsplan (vedhæftet dagsorden)
4. Udvalg – orientering fra udvalg
- Aktivitet, Julie
- Stævne, Carsten
- Handy, Danni
- Sponsor, Morten
- Køkken, punktet udsættes til næste møde
5. Diverse
- Åbent hus-arrangement – dato/tid/tovholder
- Udvalgstovholdere – råderum
- Status hjemmeside

1. Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
- Hjemmeside
Alexander Harritz oplyste, at han arbejder på hjemmesiden. Der mangler en del endnu, blandt
andet skal der ændres på siden, så man også kan tilgå den fra mobiltelefoner. Opfattelsen er, at
den nye side skal være mere salgsorienteret. Informationerne skal ikke nedprioriteres, men skal
blot ikke være det første, en besøgende/ny kunde møder.
- Sommergræs
Jesper Lawcock oplyste, at der endnu ikke er rettet henvendelse til Ibækgården. Det skal ske
snarest. Der var enighed om, at der ved fælles hjælp bliver taget hånd om det i den kommende
weekend.
- Markedsføring på ridehesten.dk
Jesper Lawcock oplyste, at en bannerreklame på ridehesten.dk koster 2.000 kr./uge.
Vurderingen er, at dette er for dyrt. VRKs behov er desuden ikke landsdækkende
markedsføring. Der arbejdes videre med mulighed for reklame i lokalt funderede Facebookgrupper.
- Sponsortiltag
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Morten Jacobsen orienterede om, at der tidligere er lavet en folder om sponsorskilte på VRK.
Der er tilsyneladende tale om et produkt, Lene Brøndum har været ansvarlig for. Vurderingen
er, at folderen kan runddeles, dog skal der produceres mærkater, så Lenes telefonnummer
udskiftes med Mortens. Betina Molter sørger for labels. Morten oplyste, at han har haft kontakt
med skiltemanden, der kan lave skiltene i tre forskellige versioner. Han har fået en mængde
visitkort fra skiltemanden, som kan udleveres til interesserede sponsorer, så kontakten om
produktion af skiltet kan ske direkte.
Indkøb af halm/wrap
Danni Bjerremand har forhandlet prisen yderligere ned (i forhold til det afgivne tilbud) hos den
leverandør, vi benytter nu. Samtidig er der aftalt betaling i 10 rater i stedet for tre. Det er
derfor blevet besluttet at fortsætte med nuværende leverandør.
Ferieplan- herunder staldvagt i ferieperioden, kommer under pkt. 3
Elevskoleoptimering, kommer under pkt. 4
Personale
Der var en drøftelse af personalesituationen og mulige handlinger/tiltag. Jesper Lawcock har
det overordnede ansvar for personaleforholdene. I forhold om elevskolen bistås han af
Christian Høffner og Julie Breum. I forhold om andre ansatte bistås han af forretningsudvalget.
Nyhedsbrev
I stedet for et fastsat antal nyhedsbreve årligt, udsendes der kun nyhedsbrev, når der er
nyheder at formidle.

2. Info fra bankmøde
Jesper Lawcock oplyste, at han d.d. har været til møde i Jyske Bank, der meddelte, at man ønsker
kreditten nedsat. Ikke på grund af det træk, der er p.t., men fordi VRK ikke har aktiver til sikkerhed
for engagementet. Det blev meddelt fra banken, at hvis ikke VRKs bestyrelse havde iværksat tiltag
hen over foråret 2016, ville banken have opsagt engagementet.
3. Personale
Statusinfo samt nuværende udfordringer
Punktet blev drøftet under punkt 1.
Sommerferieplan
- På baggrund af indkomne ferieønsker fra det faste personale, blev det aftalt, at Maria Juul
spørges, om hun vil passe stalden i ugerne 29, 30 og 31 for et fast beløb pr. dag. Ordningen skal
inkludere såvel foldordning som aftenfodring. I uge 28 kan Cille varetage det meste af
staldarbejdet, men på grund af hendes alder skal en person over 18 år føre tilsyn. Maria
tilbydes derfor også enkelte opgaver i uge 28 – f.eks. strøning, der kræver brug af
minilæsseren. Maria har oplyst, at hun ikke kan arbejde i weekenden i uge 29. Jesper Lawcock
undersøger, om der er andre, der vil tage denne weekendvagt.
Organisationsplan (vedhæftet dagsorden)
- Jesper Lawcock præsenterede den af ham udarbejdede organisationsplan og redegjorde for
baggrunden herfor. Det har vist sig, at medlemmer, der har spørgsmål, men er i tvivl om rette
henvendelseskanal, alle kontakter Jesper, hvilket giver ham uforholdsmæssigt meget arbejde
og en skævvridning i forhold til resten af bestyrelsens fornemmelse for hvad der foregår.
Tanken med organisationsdiagrammet er derfor, at ingen er i tvivl om, hvem der er rette
person at henvende sig til. Hvis man som bestyrelsesmedlem får et spørgsmål, man ikke kan
svare på, kan man derfor ved hjælp af diagrammet henvise til den rette modtager af
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henvendelsen. Posten som ansvarlig for undervisningsafdelingen varetages foreløbig af Jesper
Lawcock og Carsten Falkenskov i fællesskab.
4. Udvalg – orientering fra udvalg
- Aktivitetsudvalget
Julie Breum orienterede om ridelejren, der afholdes i perioden 25-27. Juni d.å., herunder
overordnet om hvordan planlægningen forløber. Der er p.t. 15 tilmeldte og plads til max 20,
der skal ride på elevhestene.
Desuden arbejdes der så småt på at arrangere et sponsorstævne til september. Datoen er ikke
fastlagt endnu.
- Stævneudvalg
Carsten Falkenskov orienterede om, at han søger de samme stævner, som vi plejer at afholde
- Handymanudvalget
Vandingsanlægget i hal 2 blev drøftet. Alexander Harritz forestår kontakten til vedkommende
(?), der ved hvad anlægget fejler og hvordan det kan udbedres.
- Sponsor
Punktet blev drøftet under punkt 1.
- Køkkenudvalg
Punktet blev udsat til næste møde.
5. Diverse
- Åbent hus afholdelse – dato/tid/tovholder
Julie Breum blev udnævnt til tovholder. Det blev aftalt, at der vælges en dato umiddelbart efter
sommerferien.
- Udvalgstovholdere – råderum
Det blev drøftet, at det er nødvendigt, for at ingen drukner i arbejde, møder og manglende
fremdrift, at der blandt alle bestyrelsesmedlemmer er tillid og opbakning til de beslutninger,
der bliver truffet i de enkelte udvalg, hvor der som udgangspunkt sidder et bestyrelsesmedlem
på udvalgsformandsposten.
- Der blev drøftet mulige alternative forslag til aflønning af ponyfræserne. Det blev besluttet at
fortsætte med den nuværende ordning, dog skal det præciseres for eksisterende og eventuelle
kommende ponyfræsere, at den gratis ponyfræserundervisning skal være udover den
undervisning, de betaler for. Ponyfræseren skal derfor som minimum betale for en holdtime.
Julie Breum udarbejder et udkast til retningslinjer for ponyfræserne.
- Det blev drøftet, at elevhesten Chili er uegnet og ikke har været i brug længe. Det blev
besluttet, at den skal forsøges solgt snarest eller aflives.
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