Referat fra bestyrelsesmøde den 19. november 2017 kl. 9.00 – 11.30 – til offentliggørelse
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Christian Høffner (kasserer), Julie Breum (referent), Betina Molter,
Christina Højsholm Tønnersen, Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant), Per Hoffmann, Maria
Kroman.
Ikke til stede: Morten Jacobsen (næstformand), Danni Bjerremand (suppleant)
Dagsorden:
1. Opdatering på dagligdagen
a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
b) Status på dagligdagen (fold, undervisning)
c) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
d) Diverse
e) Status på administration og regnskab
f) Status på dagligdagen (elevskole, elevheste- og ponyer)
g) Opgaver eller udfordringer ift. elevskolen der skal tages op med bestyrelsen
2. Økonomi
a) Gennemgang af balance 3. kvartal
b) Status bankkonti & likviditet
c) Status Conventus
3. Handicapafdeling
a) Plan i forhold til info af medarbejdere, brugere, bosteder og medlemmer
4. Personale
a) Status generelt
b) Birgit – henvendelse fra ASE
5. Gennemgang udvalg
a) Aktivitetsudvalg
b) Stævneudvalg – opdateret 2. Halvår 2017 + 1. Halvår 2018 vedhæftet
Kommende aktiviteter
- 24.-26. november 2017
Dressur pony og hest C
- 16.-17. december 2017
E+D Klubmesterskab
- 5.-7. januar 2018
Spring B
- 25.-28. januar 2018
Dressur pony B
c) Handyman-udvalg
- Kommende opgaver
d) Køkkenudvalg
e) Elevskoleudvalg
6. Diverse
a) Henvendelse vedrørende undervisningspriser for udefrakommende
b) Opgaver der skal løses, jf. sidste møde
c) Kommende bestyrelsesmøder

Ad 1. Opdatering på dagligdagen
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a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
Per Hoffmann oplyste, at der pr. 1. december vil være 6 ledige bokse i den lange stald, 1 ledig
udeboks og 1 ledig boks i laden.
b) Status på dagligdagen (fold, undervisning)
c) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
- Per forespurgte til reglerne for trailerparkering.
Der må af brandhensyn ikke parkeres langs den lange stald. Der må gerne læsses af og på
på brandvejen. På grund af belysningsforholdene accepteres også i vinterhalvåret længere
tids parkering langs den lange stald. Handyman-gruppen arbejder videre med at undersøge,
om der kan etableres egnet belysning for enden af hal 3+4. Hvis dette projekt
gennemføres, skal trailerparkering fremover ske på denne del af parkeringspladsen.
- Der er voldsomt rod i vaskerummet, selv om Maria ryddede flot op i sommerferien, og
Heidi løbende følger op. ALLE MEDLEMMER OPFORDRES til at rydde op efter sig selv i
vaskerummet. De underlag og dækkerne, der indimellem ligger på gulvet i rummet, er
elevhestenes, og de har deres plads der, indtil der er lejlighed til at vaske dem.
- Der har på det seneste været flere tilfælde, hvor fodervagten har glemt at give enkelte
heste aftenwrap. Opslaget om, hvem der fodrer hvornår, får lov at blive hængende på
opslagstavlen i den lange stald, så der er mulighed for selv at rette henvendelse til
fodervagten, hvis man opdager, at ens hest er blevet glemt.
- Løse heste i hal 2 skal være under opsyn.
- Der har været henvendelser fra et par medlemmer om, hvornår Sarah Kromans
springmateriel skal være fjernet fra hal 1 onsdag og fredag. Aftalen med Sarah er, at
springene må blive stående fra undervisningen tirsdag og torsdag aften, og de skal fjernes
onsdag kl. 14 og fredag kl. 14.
- Det er personalets opfattelse, at navnlig de ryttere og hesteejere, der bruger laden og
hullet, er ekstremt ringe til at rydde op efter sig på staldgangen. Maria Kroman oplyste, at
hun afslutter hver undervisningstime med at minde om at feje staldgangen, før rytteren
tager hjem, men at det af hensyn til den korte undervisningstid, der i forvejen er til
rådighed, ikke er muligt for underviserne at gå med rytterne i stalden for at følge op. Det
blev derfor besluttet, at der i det nye år bliver valgt en uge, hvor alle elevhold i stedet for
almindelig rideundervisning får en lektion i teori og ”oprydningslære”. Maria vælger en
passende uge.
d) Diverse
Per oplyste, at Palominoforeningen har booket rytterstuen til at afholde generalforsamling en
formiddag. Det bliver samme weekend, som Gandur har reserveret i marts.
Der afholdes para-samling den 20.-21. januar. Desuden bliver der afholde junior/youngridersamling 13-14. januar 2018.
e) Status på administration og regnskab
Maria oplyste, at hun stadig bruger meget og også for meget tid på Conventus. Det forventes dog
stadig, at det bliver godt, når det er kørt rigtigt ind, så systemet er ”selvkørende”. Alle medlemmer
skal melde sig til i Conventus pr. 1. januar 2018.
Christian Høffner oplyste, at Vejle Kommune har fået ny medarbejder på området for
administration af lokaletilskud, hvilket har givet en forsinkelse på udbetalingen af lokaletilskud. Til
gengæld har den nye medarbejder gjort opmærksom på, at vi kan søge et medlemstilskud til unge
under hhv. 18 og 25 år.
f) Status på dagligdagen (elevskole, elevheste- og ponyer)
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Asterix er bytte ud med en pony, og der er blevet købt yderligere en pony. Den ene er rå, men har
et rigtigt godt sind. Den anden er mere rutineret og har vundet elevrytternes hjerter!
Freddy skranter, men holdes mentalt i gang ved at gå med i handicapafdelingen. Han kan næppe
holde en sæson mere. Jørn køber noget koncentreret vitamin- og mineralfoder til alle elevhestene.
g) Opgaver eller udfordringer ift. elevskolen der skal tages op med bestyrelsen
Der mangler opbevaringsplads til elevhestenes udstyr. Det kommer derfor hurtigt til at rode, og
tingene forsvinder, når der er fri adgang. Det blev aftalt, at varmerummet i hal 2 kan bruges til
opbevaring af elevhestenes udstyr, når handicapafdelingen er lukket ned. Det kræver nogle større
skabe eller andre opbevaringsmoduler.
Ad 2. Økonomi
a) Gennemgang af balance 3. Kvartal
Indtægterne er steget siden 2016. Dog er stævneindtægterne faldet.
Der er skiftet lamper i halvdelen af hal 1 og lyskilder i hal 3. Næste elregning afventes med
spænding.
b) Status bankkonti & likviditet
c) Status Conventus
d) Nyt toplag i ridehusene er i første omgang kun hal 1, da det er det, der er søgt og indgået aftale
med centerbestyrelsen om bidrag til.
Ad 3. Handicapafdeling
a) Plan i forhold til info af medarbejdere, brugere, bosteder og medlemmer
Medlemmerne informeres til medlemsmødet samme aften.
Ad 4. Personale
a) Status generelt
Per og Maria oplyste, at der ikke p.t. holdes regelmæssige personalemøder. Jesper henstillede
til, at der som aftalt ugentligt holdes samling/møde med personalet, så der er lejlighed til at
vende store som små problematikker, der måtte være opstået i dagligdagen.
Personalet holder formiddagsmøder i skurvognen ved hal 4. Den skal dog have nyt tag.
b) Birgit – henvendelse fra ASE
Ad 5. Gennemgang udvalg
a) Aktivitetsudvalg
Sarah Kroman afholder springkursus denne weekend.
b) Stævneudvalg – opdateret 2. Halvår 2017 + 1. Halvår 2018 vedhæftet
Kommende aktiviteter
- 24.-26. november 2017
Dressur pony og hest C
- 16.-17. december 2017
E dressur + D spring med klubmesterskab i begge discipliner
- 5.-7. januar 2018
Spring B hest
- 25.-28. januar 2018
Dressur B pony
c) Handyman-udvalg
Kan der komme lys i lampen/lysstofrøret ved hal 3? Der er mørkt ved porten…
Skurvognen ved hal 4 skal have ny overdækning. Søren/Morten prøver at skaffe nye tagplader.
Fliser ved hal 2 – bliver de lagt? I så fald kan det område måske også anvendes til trailerparkering.
Halm og wrap skal købes hjem nu.

3

Kan det lade sig gøre at flytte det store spejl fra hal 1 til hal 3? Der er opmærksomhed på, at det er
mere optimalt at købe et nyt spejl, så der kan være spejl på hele kortsiden, men økonomien er ikke
til det p.t.
d) Køkkenudvalg
Lodtrækningspræmier til stævnehjælperne skal fremover udloddes mellem alle hjælpere, ikke kun
køkkenhjælperne.
e) Elevskoleudvalg
Der er ca. fem ledige pladser på elevholdene. Der bliver formentlig brug for endnu en pony, men de
to nye, der er indkøbt, skal i gang, før det kan vurderes.
Ad 6. Diverse
a) Henvendelse vedrørende undervisningspriser for udefrakommende
Prisen (600 kr. for 1 holdtime pr. uge, 900 kr. for 2 holdtimer pr. uge) for udefrakommende er
fastsat under hensyn til, at der i prisen indgår et facilitetskort.
Det blev besluttet at sætte prisen ned til 475 kr. for en holdtime/uge og fastholde prisen på 900 kr.
for to holdtimer/uge.
b) Opgaver der skal løses, jf. sidste møde
Alexander kigger på vandingsanlægget i hal 3 i løbet af december måned.
c) Der oprettes Google-drev til dagordner, aktivitetskalender. Henvendelser om aktiviteter sendes
videre til Maria, der beslutter, om der er plads i kalenderen.
De nedtagne lamper fra hal 1 forsøges solgt på dba eller tilsvarende
Der er monteret lukker på vandanlægget i hal 4, så systemet kan tømmes helt, når det bliver koldt.
Christian skal bruge et tilbud på en minispringbane, idet der er mulighed for tilskud fra kommunen
til en sådan.
d) Kommende bestyrelsesmøder
14. december 2017 (julefrokost kl. 18.00, ingen dagsorden)
25. januar 2018 kl. 19.00
25. februar 2018 kl. 9.00
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