Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juni 2016 kl. 19.00-22.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Betina Molter (kasserer), Julie Breum (referent), Christian
Høffner, Alexander Harritz fra kl. 20.50, Søren Karlskov fra kl. 19.30 (suppleant), Morten Jacobsen
(suppleant).
Ikke til stede: Carsten Falkenskov (næstformand), Danni Bjerremand
Dagsorden:
1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
2. Regnskab
3. Personale
Ansatte på særlige vilkår
Øvrige
4. Opfølgning medlemsmøde
- Indsats elevafdelingen
- Handicapafdelingen
- Udvalg
5. Diverse
- Elevskole, undervisning (møde i august med de ansatte)
- Elevskole hestemateriel
o Udskiftning af heste/ponyer – hvilke først?
o Nyindkøb og finansiering heraf
- Datoer, bestyrelsesmøder 2. Halvår 2016
- Stævneplan
- Aflønning af den stævneansvarlige?
- Drift af køkken/cafeteriaet til stævnerne
- Enetimer ved Julie/Maria
- Møde med Vejle Kommunes parasportsråd, information
- Åbent hus den 13. august 2016.

Ad 1. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde
- Alexander oplyste, at han arbejder på den nye hjemmeside, men har været forhindret
på grund af andre gøremål.
- Det blev drøftet, at det filter, der mangler i hal 3, som Alexander har skaffet, skal
monteres snarest.
Ad 2. Regnskab
- Jesper oplyste, at der ikke er kommet nye tal i forhold til det, der blev præsenteret på
medlemsmødet. Klubben har i forhold til sidste år haft merindtægt fra stævner på
150.000 kr. Desuden er der sparet ca. 200.000 kr. på lønninger i forhold til perioden
januar-maj sidste år. Disse tal er den væsentligste grund til det markant bedre
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driftsresultat i forhold til 2015. Til gengæld er administrationsomkostningerne steget
med ca. 50.000 i forhold til 2015. Der var en drøftelse af, hvad dette kan skyldes.
På nuværende tidspunkt er udgiften til lønninger ca. 100.000 kr. pr. måned. Betina
oplyste, at økonomien til og med juli måned ser fornuftig ud, men at det kun hænger
sammen grundet udbetaling af aconto lokaletilskud fra Vejle Kommune. August måned
forudses presset likviditetsmæssigt. Desuden er der fortsat ikke taget hul på at afdrage
gælden til VRC.
Ad 3. Personale
- Der blev drøftet personaleforhold.
Ad 4. Opfølgning medlemsmøde
- Indsats elevafdelingen
Der er indgået aftale med underviserne om ny undervisningsplan. Ændringerne skal
kommunikeres ud til de berørte ryttere og forældre i elevafdelingen. Da afdelingen er
lukket ned for sommerferien, sendes brev ud pr. mail. Jesper står for det.
- Handicapafdelingen
Jesper oplyste, at parasportsrådet ved Vejle Kommune kommer på besøg den 20.
september for at se, hvordan der arbejdes i handicapafdelingen og tale videre om
mulighederne for at holde et større arrangement inden for paradressur.
- Udvalg
I forbindelse med medlemsmødet den 16. juni 2016 blev på ny efterspurgt medlemmer
til at varetage driften af cafeteriaet i forbindelse med stævner og evt. andre
arrangementer. Ingen meldte sig til udvalget. Det blev derfor drøftet, hvilke andre
muligheder, der er for at holde køkkenet i drift. Christian Høffner oplyste, at han har
kontaktet vedkommende, der driver Café Vic i Vindinghallen. Han kan levere en lun ret
samt færdige sandwiches m.v. Ulempen er, at vi forpligter os til at aftage den mængde,
vi bestiller.
Det blev drøftet, at et alternativ kan være at rekvirere et par crepe-bagere, der stiller
med faciliteter m.v. Ulempen er, at dette ikke giver klubben nogen indtægt. Fordelen
er, at klubben ikke hænger på indkøb m.v., hvis salget svigter. Vi kan stadig selv stå for
at sælge kaffe og øvrige drikkevarer samt kage og snacks. Det blev drøftet, at det
formentlig vil være lettere at skaffe hjælpere til så begrænsede opgaver i forhold til nu.
Der var mest stemning for at prøve ”crepe-løsningen”. Christian Høffner forestår
kontakt til en sælger.
Ad 5. Diverse
- Hestemateriel elevskolen
o Udskiftning af heste/ponyer – hvilke først?
o Nyindkøb og finansiering heraf
Det blev besluttet at aflive Jasmin, da dyrlægen har vurderet, at den fremover kun kan
bruges til skridt-aktiviteter.
Ponyen fra Dorthe Rohmann (Ghibli), der har været på prøve i forbindelse med
ridelejren, købes, hvis prisen kan forhandles til et rimeligt niveau. Morten varetager
forhandlingen med Dorthe Rohmann. Købet finansieres med overskuddet fra ridelejren
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samt tilskud fra Vejle Kommunes udviklingspulje, der dækker halvdelen eller max
10.000 kr.
Det er formentlig nødvendigt at indkøbe endnu en ny elevpony til erstatning for
Karisma, der er blevet hentet hjem af ejeren.
Hoffmann har sagt jatak til at aftage Chili u/b. Den kommer med de andre på
sommergræs, hvorefter den flyttes til Hoffmanns pr. 1. august. Hoffmann er informeret
om, at rideskolen ikke har kunnet bruge Chili, fordi den er utilregnelig.
Datoer, bestyrelsesmøder 2. halvår 2016
Torsdag, den 25. august
Torsdag, den 29. september
Torsdag, den 27. oktober
Torsdag, den 24. november
Stævneplan
Vi har fået tildelt de stævner, vi har ønsket. Det betyder, at vi efter planen skal afholde
7 stævner i perioden september 2016 – januar 2017. Det blev drøftet, at vi ikke har
kapacitet (hjælpere) til så mange stævner. Der var derfor enighed om, at vi bliver nødt
til at prioritere og aflyse nogle af stævnerne.
Aflønning af den stævneansvarlige
Hanne (fra Billund) har tilbudt at afvikle nogle af vores springstævner mod betaling.
Forslaget har været sendt til afstemning pr. mail, da det hastede med at få en eventuel
aftale i stand med Hanne. Der var flertal for at betale Hanne, da alternativet er at aflyse
springstævnerne. Aftalen indbefatter, at Hanne tager sig af alle henvendelser forud for
stævnerne, styrer sekretariatet under stævnerne og afslutter med regnskab. Aftalen
med Hanne omfatter foreløbig C-stævnet i oktober og B-stævnet i januar.
Enetimer ved Julie/Maria
Muligheden for enetimer ved Julie og Maria blev drøftet. Ordningen blev oprindeligt
indført af Andreas Künnemann uden, at bestyrelsen blev orienteret. Der var i
bestyrelsen flertal for at opretholde muligheden for, at passerparter kan tilkøbe
eneundervisning ved Julie eller Maria i weekenderne. Undervisningen skal således
kunne afvikles inden for de 60 minutter, som passerparter må ride lørdag eller søndag.
Prisen fastsættes til 150 kr. for 30 minutter under hensyn til denne begrænsning.
Ordningen evalueres omkring 1. januar 2017. Julie Breum opdaterer prislisten på
simplesite-hjemmesiden.
Åbent hus
Der afholdes åbent hus den 13. august 2016 kl. 13-16, primært for at forsøge at
tiltrække nye kunder til elevafdelingen. Morten er tovholder i forhold til at kontakte en
journalist og høre, om vi kan få omtalt arrangementet i avisen. Hvis der vurderes at
være behov, laver Julie Breum en hjælperliste og hænger op i cafeteriaet. Julie er
kontaktperson i forhold til personalet og aktivitetsudvalgets medlemmer. Der laves på
Facebook-siden opfordring til privatrytterne om at være til stede og træne deres heste i
det pågældende tidsrum, så de besøgende kan se, hvad der foregår på VRK.
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