Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2016 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Julie Breum (referent), Danni
Bjerremand, Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant), Morten Jacobsen (suppleant).
Ikke til stede: Betina Molter (kasserer), Christian Høffner
Dagsorden:
1. Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
- Opgaveliste
o Hjemmeside
o Personale, optimering, kommer under pkt. 3
o Gødning af fold
o Prisstruktur opstaldning
2. Gennemgang regnskabstal
- Balance, status konti
- Til- og afgang af opstaldere
- Klubmodul, skal vi gå over på det
- Mobilepay (er aktiv nu på 42 95 45 15)
- Status ift. banken og kredit
3. Personale
- Status ansatte
o Fastansatte
o Ansatte med løntilskud
o Foldpige
4. Udvalg – orientering fra udvalgene
- Aktivitet, Julie
- Elev, Christian
- Stævner, dato, hvilke, antal, plan, Carsten
- Handy, Danni
- Sponsor, Morten
- Køkkentjans under kommende stævne – hvordan, Jesper
5. Diverse
- Priser passerparter
- Prisstruktur opstaldning generelt
- Status hjemmeside
- Status elevheste og ponyer, herunder aftenwrap
- Opbevaring hestepas
- Hjælperlister stævner, hvem?
- Telefontjansen, hvem?
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Ad 1. Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
-

Opgaveliste
o Hjemmeside
Alexander oplyste, at han er kommet ret langt med den nye hjemmeside, men at der
stadig mangler væsentlige oplysninger, herunder en prisliste. Julie Breum sender
prislisten til Alexander og Jesper, så den kan blive opdateret og lagt på den nye
hjemmeside.
Det blev aftalt, at Simplesite-siden lukkes ned nu, så vi fremover bruger og henviser til
den nye hjemmeside. Rent praktisk sker det i første omgang ved, at der på Simplesitehjemmesiden indsættes en tekst og en henvisning til at benytte www.vejlerideklub.dk
o Personale optimering, kommer under pkt. 3
o Gødning af folde
Danni oplyste, at foldene ikke er blevet gødet, da der ikke er penge til indkøb af
gødning. Han oplyste desuden, at der kun er ukrudt på foldene, og at det vil være
hensigtsmæssigt at så nyt græs, før der eventuelt gødes.
o Prisstruktur opstaldning
Arbejdet med ny prisstruktur udsættes.

Ad 2. Gennemgang, regnskabstal
-

-

-

Balance, status konti og status i forhold til banken
Juni måned har givet minus 187.000 kr. Resultatet for juli forventes at være nogenlunde det
samme. Jesper har meddelt Jørgen Tolstrup, at VRK ikke kan betale huslejen for august måned.
Desuden har Jyske Bank meddelt, at kassekreditten nedskrives med 10.000 kr. pr. måned fra 1.
oktober. Fordelen af ikke at afholde Andreas Künnemanns løn er imidlertid endnu ikke slået
fuldt igennem. Desuden er der budgetteret med de sædvanlige stævneindtægter i løbet af
efteråret, hvorfor det fortsat er forventningen, at der skabes overskud i 2016. På driftssiden er
der således udelukkende positive takter, mens likviditeten p.t. er maksimalt presset.
Til- og afgang af opstaldere
Der er pr. august måned kommet en del nye opstaldere, og der kommer løbende forespørgsler.
Klubmodul, skal vi gå over på det.
Udgiften til klubmodul er en engangsudgift på 13.000 kr. og derefter 1.100 kr. pr. måned. Der
var en drøftelse om spørgsmålet, hvorefter der var enighed om, at en konsulent fra firmaet, der
udbyder klubmodulet, inviteres til næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen kan få et bedre
grundlag at træffe afgørelsen på. Derefter træffes afgørelse, om vi skal gå over til klubmodulet.
Mobilepay er aktiv nu på 42 95 45 15
Der er oprettet en særskilt bankkonto, som Mobilepay-betalinger går ind på. Derefter er det
blot at overføre pengene til klubbens konto.

Ad 3. Personale
-

Der blev drøftet personaleforhold.
Jesper orienterede om, at Sofie Lange pr. 24. august 2016 er ansat som ny foldpige. Sofie skal
desuden hjælpe Jørn i stalden samt eventuelt ved behov i handicapafdelingen.

Ad 4. Orientering fra udvalg
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-

-

-

-

-

Aktivitetsudvalget
Julie orienterede om ridelejren og åbenthusdagen.
Stævner
Carsten orienterede om planlagte stævner.
o C-stævne dressur pony den 23.-25. september. Mette og Carsten Falkenskov er
tovholdere
o C-stævne spring heste den 30. september – 2. oktober. Hanne fra Billund Rideklub er
tovholder.
o C-stævne dressur pony + hest den 28.-30. oktober. Mette og Carsten Falkenskov er
tovholdere.
o B-stævne spring pony den 17. – 20. november AFLYSES, da vi ikke har nogen til at
afholde stævnet.
o C-stævne dressur pony+hest den 16.-18. December. Mette og Carsten Falkenskov er
tovholdere.
o Evt. C-stævne spring hest den 28. december (uklart om vi har fået tildelt stævnet, da
det ikke figurerer på GO!).
o B-stævne spring hest den 5.-8. januar 2017. Hanne fra Billund Rideklub er tovholder
o Tina Ager og Ann-Sofie Justesen har meldt sig til at afholde et D-stævne i spring i
februar eller marts 2017.
Det blev drøftet, at vi i forbindelse med springstævnet den 30/9-2/10, når banen er blevet sat
op torsdag eftermiddag/aften, kan invitere vores springryttere til at træne på banen. Morten
kontakter Sarah Kromann herom.
Carsten oplyste, at ridehusbunden skal vandes i hele ugen op til stævnet. Bestyrelsesmødet den
29. september flyttes til anden dato, så bestyrelsen kan hjælpe med at bygge bane.
Køkkenet
Lene Hansen fortsætter med at købe ind og fylde op i automaterne.
Der er foreløbig for de næste to stævner (dressurstævnet 23-25/9 og springstævnet 30/9-2/10)
indgået aftale med en pandekage-sælger om, at vedkommende kommer med en vogn, der
stilles op ude foran cafeteriaet. Der tilbydes tre forskellige slags pandekager til 30, 40 og 50 kr.
Køkkenet holder åbent, men skal kun sælge drikkevarer og snacks. Desuden skal vi fortsat selv
stå for morgenmad, da pandekagerne først tilbydes fra kl. 11.00. Setup’et testes i første
omgang til de førstkommende to stævner, hvorefter bestyrelsen igen drøfter, hvordan
bespisningen fremadrettet skal være.
Der blev diskuteret hjælperbespisning. Jesper undersøger, om der i medlemsskaren findes
nogen, der vil stille an med f.eks. en gryderet pr. stævnedag.
Handy
Det blev besluttet at invitere medlemmerne til arbejdsdag lørdag den 10. september. De
opgaver, der først og fremmest skal udføres, er:
o Oprydning bag hal 3 og hal 4
o Oprydning i springmateriellet i hal 1
Sponsor
Det blev aftalt, at Alexander overtager opgaven fra Julie med at sende mails ud til
(”nuværende”) skiltesponsorer.

Ad 5. Diverse
-

Priser passerparter/prisstruktur generelt
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-

-

-

-

-

Det blev besluttet at udskyde prisjusteringer med henblik på, eventuelt i forbindelse med
overgang til klubmodul, at foretage en samlet simplificering af prisstrukturen og dermed
justering af priserne.
Status elevheste og ponyer, herunder aftenwrap
Den pony (1’er), vi havde på prøve i forbindelse med ridelejren, gik ikke gennem
handelsundersøgelsen og er derfor returneret. Dorthe Rohmann og Birgit Künnemann kigger
begge efter både en 1’er og en 2’er pony til elevafdelingen til at erstatte Jasmin (aflivet) og
Karisma (lånepony, hentet hjem af ejeren).
Det blev besluttet, at også elevheste- og ponyer skal have deres wrapration fordelt over to
daglige fodringer. Det betyder, at staldpersonalet dagligt skal fylde en pose til hver elevhest,
som de kan få til aftenfodringen.
Opbevaring hestepas
Efter nyeste EU-forordning skal hestepasset kunne forevises ”umiddelbart”, hvilket efter
Fødevarestyrelsens opfattelse er noget mindre end de tre timer, der før var kravet. En mulig
løsning kan være, at der indkøbes modulskabe med små, separate, aflåselige skabe, som ejerne
kan opbevare passet i. På VRK vil findes en masternøgle, som kan åbne alle skabe på en gang.
Således har ejeren adgang til sit hestepas, når man skal til stævne, men samtidig har personalet
på VRK adgang til passene i tilfælde af kontrol. Samtidig skal der laves tillæg til
opstaldningskontrakterne, hvoraf skal fremgå, at hvis en pensionær vælger ikke at opbevare
passet i skabet, og vedkommende ikke selv kan komme og forevise passet inden for
tidsgrænsen i tilfælde af kontrol, pålægges hesteejeren et gebyr af en størrelse, der forventes
at kunne dække den bøde, som VRK får (formentlig 2.000 kr.). Spørgsmålet om udfordringer og
løsninger forelægges medlemmerne på næste medlemsmøde, hvorefter der træffes beslutning.
Hjælperlister stævne, hvem?
Tina Ager har påtaget sig at fortsætte med hjælperlistetjansen lidt endnu.
Aftenfodring, skal nuværende set-up fortsætte?
Spørgsmålet blev drøftet. Det blev besluttet at høre medlemmernes holdning. Punktet
medtages derfor på næste medlemsmøde.
Telefontjansen
Carsten tilbød at overtage opgaven med at besvare telefonopkald til VRKs fastnettelefon.
Dato for næste bestyrelsesmøde
Mødet flyttes på grund af springstævnet den 30/9-2/10 fra den 29. september til den 6.
oktober kl. 19.00.
Det blev besluttet at afholde medlemsmøde torsdag den 15. september 2016 kl. 19.00 i
rytterstuen.
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