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Referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2018 kl. 9.00-11.30 

Sted: Vejle Rideklub 

Til stede: Jesper Lawcock (formand), Morten Jacobsen (næstformand), Christian Høffner (kasserer), Julie 

Breum (referent), Per Hoffmann (daglig leder) og Maria Kroman (elevskoleansvarlig). 

Ikke til stede: Betina Molter, Christina Højsholm Tønnersen, Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant) 

og Danni Bjerremand (suppleant) 

Dagsorden: 

1. Opdatering på dagligdagen 

a) Antal tomme bokse (til- og afgange) 

b) Status på dagligdagen (fold, undervisning, opgaver, udfordringer osv.) 

c) Diverse 

d) Status på administration og regnskab 

e) Status på elevskole (opgaver, udfordringer, elevheste- og ponyer) 

f) diverse 

2. Økonomi 

a) Status bankkonti og likviditet 

b) Prisliste, gennemgang af nyt oplæg 

3. Personale 

a) Status generelt 

b) Sommerferieplanlægning skal sættes i gang 

4. Gennemgang udvalg 

a) Aktivitetsudvalg 

a. Kommende aktiviteter 

b) Stævneudvalg 

a. 2.-4. marts spring C 

b. Gandur samling 17.-18. marts 

c. 22.-25. marts dressur B 

c) Handyman-udvalg 

a. Belægning? 

b. Belysning for enden af hal 3/p-plads og ved indgang til hal 3 

d) Køkken 

5. Diverse /beslutning vedrørende: 

a) Ny dato for medlemsmøde pga. B-stævne 

b) Forslag til æresmedlem 

c) 2018-ferieplan i elev- og privatafdeling, hvornår holder vi lukket 

d) Diverse 

 

Ad 1) Opdatering på dagligdagen 

a) Per Hoffmann oplyste, at der i den lange stald er en enkelt ledig boks. Desuden er der fire ledige 

bokse i laden og en enkelt ledig udeboks.  
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b) Per oplyste, at dagligdagen den seneste tid har været præget af sygdom blandt medarbejderne. 

Jørn kan ikke overtage foldordningen, når Sofie holder ferie fra næste uge. Det blev aftalt, at Ditte, 

som før har hjulpet, rekvireres til at varetage denne opgave i Sofies ferie. 

c) Der er problemer med pensionærer, der praktiserer selvbetjening i blikskuret, hvor minilæsseren, 

træpiller, spåner m.v. opbevares. Dette er ikke ok, da ingen har mulighed for at føre kontrol med, 

om der afregnes korrekt og i fuldt omfang. Kun personalet må udlevere spåner og træpiller. Morten 

Jacobsen oplyste, at der kun mangler en enkelt del, for at det kan lade sig gøre at montere en port 

til blikskuret, så det fremover kan låses, når personalet er færdig med dagens staldarbejde. Morten 

sørger i samarbejde med Jens Jørgen for, at dette bliver gjort. Der indkøbes hængelås forskellig fra 

dem til sadelrummene. 

Per oplyste videre, at Pintoforeningen har henvendt sig vedrørende leje af faciliteter til et 

arrangement i oktober måned. Det er desuden stadig meningen, at Mountedgamesforeningen 

kommer en weekend i maj måned. 

Gårsdagens Trakehnerarrangement forløb fint. Det var velbesøgt, og der var rigtig god omsætning i 

cafeteriaet. 

 

Per oplyste videre, at han har modtaget en ny henvendelse fra rideforbundet om, hvorvidt vi vil 

godkendes til at tage beriderelever igen. En godkendelse er ikke ensbetydende med, at vi forpligter 

os til at tage en elev, men kun at formaliteterne er på plads, hvis det skulle blive aktuelt. Det blev 

vedtaget at iværksætte proceduren med henblik på godkendelse.  

d) Maria Kroman oplyste, at Conventus kører ok i forhold til opkrævningerne. Hun arbejder med at få 

E-Conomic startet op med henblik på at kunne varetage bogføring. Desuden er hun ved at indgå 

aftale med Dan-løn om at varetage lønningsdelen.  

Maria oplyste videre, at hun er ved at udarbejde mapper med oplysninger om opstaldere, 

udfaktureringer m.v., således at oplysningerne er samlet ét sted. 

e) Herle har henvendt sig til Maria om, at hun enten vil sponsorere eller give et meget billigt tilbud på 

kiropraktor-behandling af alle elevhestene. 

Der er sat gang i en større oprydningsrunde på arealerne og i elevhestenes ting. Hal 2 indrettes 

med skabe og reoler, så der er mulighed for at holde orden i tingene. Alle passerparterne får hver 

et gråt plast-skab stillet til rådighed 

Der holdes ridefri hele ugen om tre uger, hvor der undervises i, hvordan man omgås hestene, 

omgivelserne og rydder op efter sig selv. I den forbindelse vil Maria sørge for, at de sadler, der 

trænger til reparation, repareres. 

Underviserlister lægges i skab i hal 2, både holdlister og enetimelister. 

Freddy pensioneres. Parten har fået part på en anden hest. Lady returneres, da den ikke bryder sig 

om at være i nærheden af andre heste.  

 

Ad 2) Økonomi 

a) Status bankkonti & likviditet 

Der afregnes feriepenge til Andreas Künnemann. Lokaletilskuddet er en måned forsinket. 4. kvartal 

2017 afregnes derfor først nu. Revisor er næsten færdig med årsregnskabet for 2017. 

Morten oplyste, at han vil undersøge, om spåner kan fås billigere. 

b) Forslag til nye priser var på forhånd sendt rundt som bilag til dagsorden. Jesper redegjorde for, at 

der er lagt op til at lade nogle priser stige, mens andre sættes lidt ned, alt i et forsøg på at 
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simplificere lidt og tilpasse nogle af priserne andre opstaldnings/undervisningsudbydere. Udkastet 

blev godkendt med enkelte justeringer. Det blev aftalt, at Jesper melder prisændringerne ud før 1. 

marts, således at ændringerne kan træde i kraft pr. 1. april. 

Der blev desuden vedtaget fremadrettet at tage udgangspunkt i en fast prisliste for leje af 

faciliteterne, herunder at opkræve depositum ved reservation. 

c) Den konto, der var tilknyttet Jespers mobilnr. 42954515 er lukket, og der er ikke tilgang til kontoen 

mere. 

 

Ad 3) Personale 

a) Der blev drøftet personaleforhold. 

 

Ad 4) Gennemgang udvalg 

a) Aktivitetsudvalg 

a. Kommende aktiviteter 

Maria oplyste, at der afholdes VRK-ridelejr i perioden 29. juni – 1. juli. 

b) Stævneudvalg 

a. 2. – 4. marts 2018 spring C 

Morten oplyste, at Christina Højsholm Tønnersen er ansvarlig for stævnet med undtagelse 

af ”maskin-delen”, som han forestår.  

b. Gandur, samling den 17.-18. marts 2018 

Per oplyste, at Gandur netop har aflyst arrangementet. 

Da det ikke er første gang, at Gandur har aflyst med relativt kort varsel, og da der aktuelt 

har været en anden forening og forespørge til leje af hal den pågældende weekend, hvilket 

vi måtte afslå på grund af Gandurs reservation, blev det besluttet fremadrettet at opkræve 

depositum for reservation af faciliteterne, jf. ovenfor, pkt. 1, b). 

c. 22. – 25. marts dressur B 

Mette Falkenskov er ansvarlig for stævnet. 

c) Handyman-udvalg 

Grundet Dannis fravær blev der ikke orienteret om punktet. Det blev aftalt, at Morten kontakter 

Danni med henblik på en fast aftale om, hvornår belægningsstenene til området foran hal 2, der er 

indkøbt for længe siden, kan lægges.  

d) Køkkenudvalg 

Der var intet til punktet. 

 

Ad 5) Diverse 

a) Ny dato for medlemsmøde på grund af B-stævne 

På grund af stævneaktivitet og dermed tidmangel blev det besluttet ikke at afholde medlemsmøde 

forud for generalforsamlingen. Det blev vedtaget at afholde generalforsamling torsdag den 12. april 

2018 kl. 19.00. Jesper oplyste, at Jørgen Tolstrup stiller sig til rådighed som dirigent. 

b) Forslag til æresmedlem 

Jesper foreslog, at Steen Dybdal indstilles som æresmedlem af Vejle Rideklub og begrundede dette 

nærmere. Der var enighed om forslaget. 
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c) 2018-ferieplan i elev- og privatafdeling, hvornår holder vi lukket 

Det blev drøftet, at udmeldingerne om ferielukket generelt har været lidt sene i forhold til den 

enkelte lukkeperiode. Af hensyn til personalets ferieafvikling og elevhestenes mulighed for at få 

noget sammenhængende fri/restitutionstid blev det derfor besluttet, at elevskolen fremadrettet 

holder lukket i alle skoleferier. Maria laver opslag og melder dette ud. 

d) Der blev drøftet forskellige emner og ideer ad klubbens fremtid. 

 

 


