Bestyrelsesmøde 19-01-17
Start kl 1900
Indbudte; Alle
Afbud; Julie B., Carsten F. og Alexander H.
Økonomi;
Foreløbig 2016 regnskab viser +32.000 anslået overskud. Det forventes at årets resultat pr. 31/12 2016 vil
ligge på kr. 70-90.000,00 hvilken næsten matcher det forventede på kr. 89.000. Der har været en del
”dumme” udgifter i 2016, bl.a. Alm Brand skade forvoldt af AK, samt selvrisiko og finansiering af ny
minilæsser. Husleje ok pr. 1/1/-17.
Emnet om maks. Kredit ift. medlemmers udeståender blev vendt – dette er specielt gældende for
elevskolen, da der er en del som ikke har betalt. Det blev vedtaget, at grænsen fremover til være max. 1
000,- pr elev, overskrides grænsen stopper undervisning med det samme. Dvs. max 2 ubetalte regninger.
Klubmodul er tungt at få kodet ind, men JL arbejder på sagen. Vi undersøger muligheden for at skaffe hjælp
til bogføring og administrator for at aflaste og få spredt arbejdsbyrden samt risiko.
Per H er tiltrådt og vil kræve penge ind for evt. ikke betalende. Der oprettes en VRK GMAIL til Per.
Passerpart opsagt i går, d. 18-1-2017, årsag; Hestens ve og vel.
Der skrives en skriftlig advarsel til et medlem vedr. overfusning af VRK medarbejder som foregik i VRK’s
Haller, mens der var forældre samt elever nærværende.
Stævneplanen er gennemgået.
Status sponsor: der er ikke rigtig sket mere, hænger pt. ved Alexander.
Sarah Kromann flytter ind med 8 heste d. 1/4/2017. Kromann har yderligere 12 komplette spring, som
sælges til klubben, da der mangler nogle bedre hverdagsspring.
EVT.
Er det nødvendigt med 4 sko på en elevhest/pony måske 2 kunne man nøjes med fremover? Per H
inddrages…
Opstaldningskontrakt: i stedet kun mulighed for ”fri” i juli/august, ændres det til en valgfri måned hele året.
Tilbud på renovering af baner er fremlagt til en sum på 900.000,- plus moms
Medlemstallet er pt. 287 stk.

