Referat fra bestyrelsesmøde den 6. oktober 2016 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Betina Molter (kasserer),
Julie Breum (referent), Christian Høffner, Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant), Morten
Jacobsen (suppleant).
Ikke til stede: Danni Bjerremand
Dagsorden:
1. Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
2. Gennemgang af regnskabstal
- Balance, status konti
- Til- og afgang af opstaldere
3. Personale
- Forslag om at ansætte en daglig/driftsleder på ca. 10 timer/uge
4. Udvalg – orientering fra udvalg
- Aktivitet, Julie
- Elev, Christian
- Handy, Danni
- Sponsor, Morten
- Køkkentjans under kommende stævne – hvordan?
5. Stævner – hvad gør vi fremadrettet ift. den ringe opbakning
- Forslag om tvangssystem eller differentieret medlemskontingent
6. Diverse
- Opbevaring af hestepas
- Indkøb af kaffemaskine
- VRC bestyrelse – indstilling af to nye bestyrelsesmedlemmer
- Katte
- Opgaveliste
Ad 1) Gennemgang af punkter og emner fra sidste møde
I forhold til gennemgang af sponsorskilte i ridehallerne oplyste Alexander, at han er gået i gang
med at ringe til firmaerne, men ikke har nået alle på listen endnu. Jesper oplyste, at der er dukket
en liste op med fortegnelse over, hvilke sponsorer der betalte bidrag i 2013/2014. Alexander
arbejder videre med at få skrevet til skiltesponsorerne.
Foruden nævnte sponsorliste har Steen Dybdal nu afleveret en større mængde brevordnere med
regnskabsbilag.
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Ad 2) Gennemgang af regnskabstal
- Balance, status konti
Månedsbalance, der var rundsendt pr. mail umiddelbart før mødet, blev gennemgået.
Der er pr. 1. september et overskud på 187.000 kr. Pr. 1. september 2015 var der
tilsvarende et underskud på 167.000 kr. Der er indkøbt foder, wrap og halm ud fra, at
staldene er fyldt op, hvilket betyder, at lagerbeholdningen er større end nødvendigt.
Indtægterne er faldet lidt, hvilket er fuldt forventeligt, idet indtægten på undervisning
er faldet med det nuværende setup. Dette modsvares dog af, at der også er markant
lavere lønudgifter. Likviditeten er fortsat svært presset. September måneds udgifter
har været store på grund af betaling af wrap og halm. Pr. 15. oktober nedskrives
kassekreditten med 10.000 kr.
- Til- og afgang af opstaldere:
Betina Molter oplyste, at der kommer en ny opstalder pr. 28. oktober. Carsten
Falkenskov oplyste, at han har fået henvendelser fra tre muligt interesserede
opstaldere.
Ad 3) Personale
- Jesper Lawcock rejste forslag om – hvis der kan opnås enighed om pris og vilkår – at
ansætte Per Hoffmann som daglig leder på ca. 10 timer pr. uge. Opgaven vil blive at være
første kontaktled for alle henvendelser fra privatafdelingen med henblik på at lette
bestyrelsens og i særdeleshed formandens arbejdsbyrde i forhold til den almindelige drift.
Der var en drøftelse af forslaget. Det blev besluttet at arbejde videre ved at rette
henvendelse til Per for at høre, om han har interesse for et sådant samarbejde, og hvad
konditionerne i givet fald skal være. Der blev under drøftelsen fra kassererens side rejst
ønske om aflønning for at bestride posten. Den øvrige bestyrelse var positivt indstillet, idet
der er tale om en tidsmæssigt krævende og omfangsrig post. Under det nuværende set-up,
hvor udfaktureringsopgaven ligger hos kassereren, er der kun begrænset mulighed for at
tilrettelægge arbejdets udførelse efter egen kalender. Det blev aftalt, at Betina Molter
fremsætter et forslag om aflønning, hvoraf det skal fremgå, hvor stor en besparelse der
kan høstes ved, at hun udfører de opgaver, som p.t. ligger hos revisionsfirmaet.
Ad 4) Udvalg – orientering fra udvalg
- Aktivitetsudvalget, Julie
Der er kommet en forespørgsel fra et medlem om, hvorvidt der kan arrangeres
ryttermærkekurser. Carsten oplyste, at Dansk Rideforbund udbyder
underviseruddannelser. Udover underviser skal der rekvireres dommer. Det blev nævnt, at
der muligvis er et af klubbens medlemmer, der har underviseruddannelsen. Dette
undersøges nærmere. Julie melder tilbage til medlemmet, der har spurgt, at
vedkommende gerne må tage initiativ til at arrangere kurserne.
Der arbejdes fortsat på at arrangere et e-stævne kun for klubbens medlemmer inden jul.
- Elevudvalget, Christian
Der arbejdes fortsat på at indkøbe 1-2 nye ponyer til elevafdelingen.
- Handymanudvalget, Danni
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Jesper oplyste, at VRC har givet tilsagn om at dække udgifterne til ny belægning i den ende
af hal 1, hvor der opbevares springmateriel. Arbejdet bliver udført i uge 42. Danni skal
bruge nogle hjælpere.
Sponsorudvalget, Morten/Alexander
Betina Molter henledte opmærksomheden på websiden www.udlodningsmidler.dk
Søren Karlskov oplyste, at han i samarbejde med sin mor går i gang med at udarbejde
fondsansøgninger.
Køkkentjans under kommende stævner, hvordan?
Der var en længere drøftelse af emnet. Set-up’et med pandekagevognen, der har været
testet under de seneste to stævner (et ponydressur og et hestespringstævne) har ikke
umiddelbart været nogen succes. Salget har ikke været overvældende, og rytterne har
brokket sig over udbuddet, herunder/navnlig udbuddet fredag aften. Der var desuden en
ny drøftelse af, om der skal tilbydes aflønning til en person, der er villig til at påtage sig
ansvaret for hele køkkendriften, d.v.s. Indkøb, produktion af en varm ret og et par snackretter samt stå for rekvirering af hjælpere og i mangel på hjælpere selv bemande køkkenet.
Der blev ikke konkluderet på drøftelserne. Det blev aftalt, at Betina forespørger hos sin
svigermor, der er økonomauddannet, om eventuelle forslag/gode ideer.

Ad 5) Stævner – hvad gør vi fremadrettet i forhold til den ringe opbakning
- Der var en længere diskussion om, hvordan vi får medlemmerne, herunder navnlig
medlemmerne i elevafdelingen, til at yde en indsats i forbindelse med stævnerne. Til
springstævnet i weekenden 30. september – 2. oktober var der voldsom mangel på
hjælpere, hvilket medførte at de, der kom og hjalp, måtte yde langt ud over det rimelige.
F.eks. var flere bestyrelsesmedlemmer til stede under stort set hele stævnets aktive fase
og var nødsaget til at stå på springbanen i op til 10 timer. Dette er ikke holdbart i længden.
Muligheden for at indføre tvang eller ekstra betaling for medlemmer, der ikke yder et vist
antal hjælpertimer, blev derfor drøftet.
Ad 6) diverse
- Opbevaring af hestepas
Skabe er indkøbt og installeret i gangarealet mellem mødelokalet og det midterste rum på
1. sal. Det blev besluttet, at depositum for at leje et skab, bliver 300 kr. Det fulde beløb
tilbagebetales til medlemmet, når hesten flyttes og nøglerne afleveres. Jesper oplyste, at
han er ved at undersøge, om der kan fremskaffes nogle bedre foderskilte. Hver hesteboks
får tildelt et nummer, som vil gå igen på hestepas-skabet. Der skal udarbejdes ny
opstaldningskontrakt, der tager højde for de skærpede krav til at kunne forevise
hestepasset. Julie Breum arbejder videre med ny opstaldningskontrakt.
- Kaffemaskine
Jesper oplyste, at han har indhentet 3 tilbud på en kaffeautomat til cafeteriaet. Den
billigste løsning koster godt 400 kr. pr. måned. Bindingsperioden er mindst 3 år. Der var
enighed om, at det vil være en god ting, hvis der igen bliver mulighed for at trække en kop
kaffe, navnlig i de kolde måneder. Der blev imidlertid drøftet betænkeligheder ved –
navnlig – den lange bindingsperiode. Forslaget blev bragt til afstemning, hvorefter der ikke
var flertal for at lease en ny kaffemaskine. Det blev i stedet besluttet, at der indkøbes en
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elkedel og et glas frysetørret kaffepulver, så medlemmerne selv kan ”brygge” sig en kop
kaffe. Samtidig opfordres til, at der via MobilePay overføres 3 kr. pr. kop kaffe man tager.
VRC bestyrelse
To medlemmer af Vejle Ridecenters bestyrelse afgår i år, hvorfor VRKs bestyrelse skal
indstille to nye medlemmer. Det er meddelt VRCs bestyrelse, at henset til at denne p.t.
består af et flertal uden nogen tilknytning til VRK, vil der ikke ske genindstilling af siddende
medlemmer. Der blev truffet beslutning om, hvilke to personer der – såfremt de
pågældende accepterer – vil blive indstillet til de ledige bestyrelsesposter.
Katte
To af VRKs ”faste” katte er ikke neutraliserede. Maria har fået tilbud på 2.100 kr. for
sterilisation af de to. Det blev besluttet, at de pågældende to katte neutraliseres. Herefter
er der fire faste katte på VRK. Andre katte, der kommer til, vil blive aflivet.
Foder
Jesper forelagde tilbud på foder m.v. fra Equsana. Prisen er marginalt billigere end
Equifirst, og der tilbydes en mængde sponsorerede effekter i tilgift, ligesom der tilbydes
mulighed for billigt klubtøj. Carsten oplyste, at Equifirst har tilbudt yderligere 5 % rabat,
foderskilte til alle bokse samt et skiltesponsorat til en værdi af 1.500 kr./år. Prisen for
Equifirst vil herefter være 4,80 kr./kg. Under hensyn til udfordringerne ved foderskift og da
der tilsyneladende er overvejende tilfredshed med det nuværende udbud, blev det
besluttet at fortsætte med Equifirst.
Opgaveliste
o Prisstruktur generelt
Forretningsudvalget arbejdere videre med ny prisstruktur.
o Klubmodul
Jesper oplyste, at han har sendt flere mails til firmaet, men uden respons. Han
forsøger igen at opnå kontakt.
o Julefrokost
Betina Brændgaard og Jens Wolf Jespersen står for det.
o Julefrokost for bestyrelsen
Det blev aftalt, at Morten bestiller mad til bestyrelsesmødet den 24. november
o Det blev besluttet at holde medlemsmøde for elevafdelingen den 24. oktober. Fra
bestyrelsen deltager Jesper Lawcock, Christian Høffner og Julie Breum.
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