Referat fra bestyrelsesmøde den 26. februar 2017 kl. 9.30 – 13.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Betina Molter (kasserer), Julie
Breum (referent), Danni Bjerremand, Christian Høffner, Alexander Harritz (fra kl. 10.00), Søren Karlskov
(suppleant), Morten Jacobsen (suppleant).
Dagsorden:
1. Økonomi
1.1. Årsregnskab 2016
1.2. Status og konti og udeståender
1.3. Status Klubmodul
1.4. Status bogføringsopgaver, hvor står vi?
2. Status hjælpersystem
2.1. Hvor langt er vi
3. Personale
3.1. Status ansatte
3.1.1. Brian sat 1 dag op pr. uge pr. 1. april
4. Gennemgang udvalg
4.1. Aktivitetsudvalg
4.2. Stævneudvalg
4.2.1. Repræsentantskabsmøde 22.04.17
4.3. Handyudvalg
4.4. Sponsorudvalg
4.4.1. Status på sponsorbrev og skilte
4.5. Køkkenudvalg
4.6. Elevskoleudvalg
5. Diverse
5.1. Vejle Ridecenter
5.2. Status udendørsbaner
5.3. Hjemmeside, er nu opdateret undtaget priser
5.4. Søgning fonde
5.5. Tilretning af priser

Ad 1) Økonomi
1.1. Årsregnskab 2016
Regnskabsudkastet blev gennemgået. Der var forventet et større overskud. Indtægterne for
privatholdundervisning og enetimer er lavere end budgetteret. Det er uklart, om der er konteret
anderledes end i 2015.
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Muleposen: der er formentlig ikke tale om et underskud for køkkenet, da en del af indtægten derfra er
gået ind på stævnekontoen, hvorved den ikke er holdt adskilt fra andre indtægter.
Stævnerne er opgjort for hele året under ét, hvilket ikke giver overblik over, hvilke stævner der har
givet hvor meget. Som det er konteret nu, har stævnerne samlet set givet underskud i 2016, hvilket ikke
kan passe. Fremadrettet skal stævnerne tildeles et id-nummer, der afhænger af, om der er tale om
spring- dressur eller elevstævne - S[nr.] eller D[nr.] eller E[nr.]. Regninger for det enkelte stævne skal
mærkes med stævnets nummer, så udgiften kan bogføres korrekt.
Indtægterne er faldet med 300.000 kr., hvilket modsvares af, at lønudgifterne er faldet med 490.000 kr.
Udgifter til foder og halm er steget i 2016 i forhold til 2015, hvilket forekommer uforklarligt.
Rottebekæmpelsen blev på et tidspunkt i 2015 sparet væk (15.000 kr./år). Der rekvireres igen
rottebekæmpelse, da der er observeret rotter. Betina oplyste, at der er lokaletilskud til
rottebekæmpelse, og at Per sørger for en ny aftale.
1.2. Status konti og udeståender
Fejlen for februar måned, hvor der ikke blev faktureret til de, der er tilmeldt betalingsservice, er rettet
ved, at der er udsendt kontoudtog. Der er p.t. udeståender på ca. 70.000 kr., hvilket til dels skyldes
faktureringsfejlen, idet nogle ikke har forstået det tilsendte kontoudtog.
Hvis opstaldere/privatryttere kommer i restance overtager Per Hoffmann kontakten til pågældende.
Ved elevrytteres restance med to betalinger, vil rytteren blive afvist fra yderligere undervisning.
Indtægter og udgifter balancerer nogenlunde på månedsbasis, men kun i kraft af stævneindtægterne.
1.3. Kommunen har tilbudt programmet Conventus gratis de næste to år. Programmet kan nogenlunde de
samme ting som Klubmodul. Betina og Jesper undersøger nærmere, om vi skal anvende Conventus i
stedet for Klubmodul, der har vist sig at være meget tungt at starte op. Det undersøges desuden, om vi
kan finde en til at forestå det indledende arbejde.
1.4. Status bogføringsopgaver, hvor står vi
Mange oplever ikke at få besvaret deres henvendelser. Betina oplyste, at hun har besvaret alle mails.
Der skal findes en løsning, så daglig administration og kassererposten adskilles. Betina tænker over, om
hun vil byde ind på den ene eller den anden post fremadrettet. Hun meddeler Jesper sin stillingtagen i
løbet af en uge (senest den 5. marts).
Ad 2) Status hjælpersystem
-

Danni mangler alle medlemsnumrene for at kunne færdiggøre systemet til registrering af de
optjente point. Danni og Tina Ager står for at føre listerne over optjente point. De registrerer point
ud fra hjælperlisterne til stævnerne. Der vil blive hængt lister op på opslagstavlen, hvor der kan
følges med i, hvor mange point man mangler/har optjent. Der offentliggøres ikke navne på listerne,
kun medlemsnumre.

Ad 3) Personale
3.1 Der blev orienteret om og drøftet personale/personforhold.
Ad 4) Gennemgang udvalg
4.1 Aktivitet

Lørdag den 25. marts er der planlagt E-stævne i både dressur og spring med første afdeling af
klubmesterskab 2017 i dressur og anden afdeling af mesterskabet i spring.
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Den 20. maj 2017 afholdes E-stævne i dressur. Det er endnu ikke afklaret, om stævnet også
skal omfatte spring. Klubmesterskabet i dressur afvikles over to afdelinger i år, så derfor bliver
der ikke nogen mesterskabsrunde ved dette stævne.
Den sidste weekend i april - datoerne 28.-30. april - forsøger vi os med kursus og prøver i
ryttermærkerne 1+2. Sidsel, der tidligere har undervist i ryttermærker på VRK, forestår
undervisningen. Aktivitetsudvalget hjælper til.
Den sidste weekend i juni - datoerne 23. - 25. juni - afholdes ridelejr. Børnene får sommerferie
fredag den 23. juni. Vi påtænker at indlede ridelejren med et Sankt Hans arrangement, hvor vi
brænder stakken omme ved stien af.
Birgit har i vinterferie afholdt temadage, og Tina Ager/Ann-Sofie har afholdt d-stævne i spring
lørdag den 11. februar.
4.2 Stævne
Se aktivitetskalenderen.
Hanne fra Billund er ansvarlig for det kommende C-springstævne for heste. Mette Falkenskov og AnneSofie Lawcock er ansvarlige for C-stævnet i dressur for pony og hest.
4.2.1
4.3
4.4
4.5

4.6

Repræsentantskabsmøde
Særligt møde med overnatning i anledning af rideforbundets 100-års jubilæum.
Handy-udvalget
Intet nyt
Sponsorudvalget
Morten og Alexander sender ved fælles hjælp breve ud til skilte-annoncørerne
Køkkenudvalget
Der er lavet en styregruppe på 4 personer, der sammen skal stå for indkøb, drift og hjælpere til
køkkenet
o Lene Hansen står fortsat for indkøb og opfyldning af slikautomaten
Elev
o Ny hestepony (B-flying, 1-2 cm over ponymålet) er kommet i gang i elevskolen.
o Macon købes af Dennis for 10.000 kr. inkl. udstyr, herunder ny sadel.

Ad 5) Diverse
5.1 Vejle Ridecenter
Thomas Johansen og Inge Stage er trådt ind i bestyrelsen for Vejle Ridecenter, der foruden dem nu
består af Jørgen Tolstrup, Palle Jensen samt Uffe Gude-Schmidt. Jesper og Danni har holdt møde med
den omkring fokus for fremtidige anlægsinvesteringer. Det bliver formentlig nye udendørsbaner, der
får førsteprioritet.
Vandrørene i laden fryser og springer hver vinter. Det er dyrt at blive ved at reparere på anlægget.
Omvendt kan det ikke svare sig at få det sat i stand, så vi undgår frostspringningerne, da laden
formentlig står for nedrivning inden for en overskuelig årrække. Christian indhenter 1-2 yderligere
tilbud på en midlertidig løsning.
5.2 Status udendørsbaner
Danni omdelte skitser, der illustrerer, hvad der er gjort af forestillinger i forhold til muligheder for
placering af de nye baner. Skitserne blev drøftet.
5.3 + 5.5 Hjemmeside, priser
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Priserne for pony i vinduesboks og passerparter/hest/flere ugentlige undervisningstimer justeres lidt
ned med virkning fra 1. maj 2017. Justeringerne skyldes udelukkende, at det er opdaget, at der er nogle
fejl eller uforklarlige mærkværdigheder i prislisten.
5.4 Fonde
Søren oplyste, at han arbejder på flere fondsansøgninger. Til nogle fonde skal der vedlægges regnskab.
Færdiggørelsen af 2016-regnskabet afventes frem for at vedlægge 2015-regnskabet. Tilbuddet på nye
udendørsbaner har Danni. Det fremsendes til Søren.
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