Referat fra bestyrelsesmøde den 29. april 2017 kl. 8.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Betina Molter, Morten Jacobsen, Julie Breum, Christina Højsholm
Tønnersen, Christian Høffner, Søren Karlskov (suppleant), Danni Bjerremand (suppleant).
Ikke til stede: Alexander Harritz
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Forventninger til samarbejdet
Diverse informationer
Konstituering
Datoer for kommende bestyrelsesmøder

Ad 1) Forventninger til samarbejdet
Jesper Lawcock redegjorde for, at der i henhold til bestyrelsens forretningsorden forventes loyalitet og
opbakning i forhold til de beslutninger, der træffes i bestyrelsen.
Det forventes, at det enkelte bestyrelsesmedlem orienterer om arbejdet med de opgaver, man påtager sig,
herunder melder tilbage, hvis en opgave ikke kan løses som aftalt.
Bestyrelsesmøder holdes som udgangspunkt hver anden måned. I forhold til arbejdspresset for bestyrelsen
– navnlig formanden – har det hjulpet rigtigt meget, at Per Hoffmann er blevet ansat til at tage sig af
”hverdagsspørgsmål”.

Ad 2) Diverse informationer
-

-

-

-

Førstkommende opgave for forretningsudvalget bliver at holde møde med Birgit og Per for at
fastlægge samarbejdet og opgavefordelingen fremadrettet.
Parasports-landsholdet holder den 5.-6. august træningslejr på VRK for 5 ryttere, der skal til EM. De
lejer hal 1, bokse m.v. Handicaptoilettet og faciliteterne i øvrigt skal efterses i den forbindelse. Der
skal udarbejdes pressemeddelelse om træningssamlingen.
Blue Hors har tilbudt at stille bygninger til rådighed for et internationalt parasports-stævne, men
kan ikke stå som arrangør af et sådant arrangement. Hvis der kan stables et samarbejde på benene,
kan VRK være arrangør. Kommunen er med inde over som garant på den økonomiske side.
Herreholdet har selv foreslået, at de kan ride uden underviser hver anden gang som kompensation
for, at holdet ikke for tiden er fyldt op. Holdet får lov at fortsætte på de betingelser, foreløbig
sommeren over.
Anders er flytte ind på 1. sal: Danni viser ham rundt på stedet og instruerer i brug af maskinerne
Christian Høffner oplyste, at han har fået kontakt til en relevant ansat ved kommunen i forhold til
at søge tilskud til ny belysning i hal 1.

1

-

Halm- og wrapkontrakter for næste sæson. Danni varetager kontakt og forhandling.
Elevhestene på sommergræs. Julie kontakter dem, der havde hopperne på sommergræs sidste år,
og forespørger, om de kan have alle elevhestene i år.
Jesper foreslog, at alle bestyrelsesmedlemmer opretter Messenger-brugerkonto, så vi kan
kommunikere den vej. Det har den fordel, at man i modsætning til almindelige mails kan se, hvem
der har set beskeden.

Ad 3) Konstituering
Formand: Jesper Lawcock er af generalforsamlingen valgt som formand.
Næstformand: Morten Jacobsen
Kasserer: Betina Molter tilkendegav, at hun ønskede at fortsætte på posten. Christian Høffner stillede
ligeledes op til posten. Efter en drøftelse om mulighederne afholdtes skriftlig afstemning uden
kandidaternes tilstedeværelse. Danni Bjerremand indtrådte som stemmeberettiget i Alexander Harritz’
fravær. Jesper Lawcock konstaterede, at der var afgivet to stemmer på Betina Molter og tre stemmer
på Christian Høffner. Ny kasserer er således Christian Høffner. Det blev drøftet, at kassererposten i
højere grad skal være et samarbejde.
Sekretær: Julie Breum

Ad 4) Datoer for næste bestyrelsesmøder
-

Søndag den 28. maj kl. 14.00
Lørdag den 1. juli kl. 8.00
Torsdag den 10. august kl. 19.00
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