Referat fra bestyrelsesmøde den 26. oktober 2017 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Morten Jacobsen (næstformand), Christian Høffner (kasserer), Julie
Breum (referent), Betina Molter, Christina Højsholm Tønnersen, Alexander Harritz, Danni Bjerremand
(suppleant), Per Hoffmann (driftsleder), Maria Kroman.
Ikke til stede: Søren Karlskov (suppleant).
Dagsorden:
1. Opdatering på dagligdagen
a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
b) Status på dagligdagen (ansatte, fold, undervisning)
c) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
d) Diverse
e) Status administration og regnskab
f) Status på dagligdagen (ansatte, elevskole)
g) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
h) Diverse
2. Økonomi
a) Status økonomi generelt, status bankkonti og likviditet
b) Status Conventus
3. Handicapafdeling
Udvikles eller afvikles
4. Status hjælpersystem
a) Status ikke afholdte timer
b) Klippekortsystem – muligt?
5. Personale
Status generelt
6. Gennemgang udvalg
a) Aktivitetsudvalg
b) Stævneudvalg
Kommende aktiviteter:
- D-stævne dressur og spring den 28.-29. oktober 2017
- Paralandsholdet træningssamling 11. november 2017
- Julefrokost 11. november 2017
c) Handy-udvalget
d) Køkkenudvalget
e) Elevskoleudvalget
7. Diverse
Intet meldt ind

Ad 1) Opdatering på dagligdagen
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a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
Per Hoffmann oplyste, at der p.t. er tre tomme bokse (undtaget hal 4, der ikke er i brug for
nuværende).
Per oplyste, at forbruget af Equifirst er for stort. Han anbefalede, at det enten undersøges, om det
er muligt at skifte til et billigere mærke eller præciseres, at der er max 1 kg pr. hest pr. dag
inkluderet i opstaldningsprisen.
b) Status på dagligdagen (ansatte, fold, undervisning)
Per oplyste, at Dansk Rideforbund har reserveret den 13. eller 14. januar til træningssamling for
ponyer, juniorer og youngridere. Han oplyste videre, at han p.t. fører forhandling med Mounted
Games foreningen om et arrangement den 12./13. maj. De skal bruge to ridehaller, springmateriel
og campingfaciliteter. Endelig har han givet tilsagn til en foredragsholder om, at hun kan leje
rytterstuen og cafeteria-faciliteterne en hverdagsaften i januar 2018.
c) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
Der har været flere henvendelser om, at aftenfodervagten har påbegyndt fodringen før kl. 20.00.
Det præciseres derfor for de faste hverdagsfodervagter, at der må fodres fra kl. 20.00.
d) Diverse
Maria Kroman oplyste, at der ikke er strøm i hegnet på hingstefolden og fold 6-9. Det skal ordnes,
da hestene går gennem hegnet til fare for både dyr og mennesker. Per oplyste, at Ejnar Sandal har
undersøgt materiellet og konkluderet, at der er behov for en ny spændingsgiver. (Denne er
installeret, før referatet blev sendt ud.)
e) Status administration og regnskab
Maria oplyste videre, at overgangen til Conventus er gået nogenlunde smertefrit. Nogle få fra
elevskolen har fortsat ikke fået oprettet en profil og tilmeldt sig det relevante hold, men de får
snarest besked om, at hvis de ikke bliver meldt til, kan deres plads på holdet ikke sikres pr. næste
måned. Desuden har det vist sig svært at køre det hele ind over den ”simple formel”, som
Conventus er bygget op omkring. Der er nogle ting/ydelser, som ikke kan lægges ind på den måde.
f) Status på dagligdagen (ansatte, elevskole) +
g) Opgaver eller udfordringer der skal tages op med bestyrelsen
Elevskolen kører med næsten fyldte hold. Der er max 10 ledige pladser. I den kommende uge er der
desuden tre nye ryttere, der har booket prøvetimer. Jørn har anbefalet, at elevhestene får et
vitamin/mineraltilskud, da de får så lidt foder, at deres behov ikke dækkes. Det blev aftalt, at Maria
giver besked til Jørn om at indkøbe et passende produkt.
Det er fortsat meningen, at Asterix skal byttes væk for en pony, da der er hårdt pres på de fire
ponyer, der er gode til nybegyndere.
h) Diverse
Ad 2) Økonomi
a) + b)
Ad 3) Handicapafdeling
a) Udvikles eller afvikles
Jesper Lawcock redegjorde for forholdene i afdelingen. Der er indtægter på 29.900 kr. og udgifter
for 31.518 kr. pr. måned. Dertil kommer, at der p.t. mangler 2 hjælpere på de mest travle
tidspunkter, en handicapegnet hest og opdateret udstyr, for at det kan køre fornuftigt. Endelig står
vi for at miste brugere grundet de dårlige forhold herunder konkurrencen fra udbydere med
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ydernummer, der kan tilbyde samme ydelse for en lavere egenbetaling. I udgifterne er kun
medtaget udgifter til de to heste, der udelukkende bruges i handicapafdelingen, ligesom der ikke er
taget hensyn til, at afdelingen p.t. kun fungerer, fordi to frivillige yder en indsats.
Det blev drøftet, om det er en mulighed at omstrukturere i afdelingen eller at hæve priserne. Det
blev konkluderet, at prisstigning kun vil have effekt, indtil den første bruger stopper, hvorfor det
ikke er en mulighed. Det blev desuden drøftet, om det vil være realistisk at udvide afdelingen, så
den kan blive rentabel. Forslaget blev afvist under hensyn til, at der skal omfattende investeringer
og yderligere personale til, før der kan inviteres flere handicappede kunder ind.
Forslaget om at lukke afdelingen blev bragt til afstemning og blev vedtaget med 6 stemmer for og 1
imod.

Ad 4) Status hjælpersystem
Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.
Ad 5) Personale
-

Der blev drøftet personaleforhold.

6) Gennemgang udvalg:
a) Aktivitetsudvalg
b) Stævneudvalg
- Morten oplyste, at springstævnet til januar varetages af Hanne Gier. Der er booket
tidtagningsanlæg, dommere m.v.
- D-stævne dressur+spring 28-29/10.
- Betina Molter oplyste, at Paralandsholdet kommer og holder træningssamling den 11.
november. Da der ved en fejl er arrangeret julefrokost samme dag, tager paralandsholdet
afsted kl. 17. Julefrokostudvalget kan således først komme til at gøre klar efter kl. 17.00.
b) Handy-udvalget
Morten oplyste, at i forbindelse med udskiftning af lamperne i hal 1 og lyskilderne i hal 3 (jf.
nedenfor) skal der anvendes lift. I samme forbindelse vil der derfor blive renset tagrender på de
bygninger, der trænger til dette. Morten, Christian Høffner og Ejnar Sandal ordner dette.
Risten til gulvafløbet på dametoilettet er trådt ned igen. Morten kigger på det.
c) Køkkenudvalget
Det blev drøftet, at der på det seneste har været en tendens til, at køkkenet trækker mange
hjælpere til. Hvis ikke der er tale om et ”spidsbelastningstidspunkt”, er det dog i reglen
tilstrækkeligt at være 2-3 personer (1-2 voksne og et barn) i køkkenet af gangen. For mange
hjælpere på en gang medfører, at man ”står i nakken af hinanden”, ligesom det ser skidt ud, at
hjælperne ikke er beskæftiget. Endelig er det kedeligt ikke at være i gang, når man har meldt sig
som hjælper.
d) Elevskole
Der er fortsat meget udtalt behov for nogle nye (begynder)ponyer.
Ad 7) Diverse
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a) Der skal yderligere sand og fiber på bundene i hal 1 og 3. Prisen er ca. 100.000 kr. i alt. Kommunen
giver op til 60.000 kr. i lokaletilskud. VRC lægger ud for resten.
b) Belysning i ridehallerne
Christian Høffner oplyste, at Vejle Kommune har bevilget 110.000 kr. til belysning i hal 1 og hal 3.
Allan Hansen har givet tilbud på samlet 140.000 kr. for de to haller. Dette inkluderer nye armaturer
til begge haller, lyskilder, skumringssensorer og timere. Der indhentes yderligere 1-2 tilbud, før
endelig beslutning tages. Der var enighed om, at det skal prioriteres at få skiftet lamperne før
dressurstævnet den 24.-26/11 2017.
c) Opfølgning på opgaver
Udendørsbelysning: Alexander oplyste, at han har kigget på timeren og konstateret, at den virker,
men var indstillet forkert. Det skulle fungere nu.
Vandingsanlægget hal 3: Alexander oplyste, at der er bestilt en ny reservedel, som dog endnu ikke
er kommet hjem.
Korrekt fakturering for elevparter på privathold: Maria oplyste, at der er styr på det.
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