Referat fra bestyrelsesmøde den 30. marts 2017 kl. 19.00 – 21.30
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Carsten Falkenskov (næstformand), Betina Molter (kasserer), Julie
Breum (referent), Danni Bjerremand, Christian Høffner, Alexander Harritz (til kl. 20.15), Søren Karlskov
(suppleant), Morten Jacobsen (suppleant).
Dagsorden:
1. Økonomi
1.1 Gennemgang af revideret årsregnskab 2016 (såfremt der er ændringer)
1.2 Balance og regnskabsstatus ÅTD 2017
1.3 Konti og udeståender
2. Personale
3. Gennemgang udvalg
3.1 Aktivitetsudvalg
3.2 Stævneudvalg
Repræsentantskabsmøde 22. april 2017 – deltager vi?
3.3 Handyudvalg
3.4 Sponsorudvalg, status på sponsorbrev og skilte
3.5 Køkkenudvalg
3.6 Elevskoleudvalg
Hvilke opgaver sidder hver især med, som skal overdrages til andre efter generalforsamling?
4. Generalforsamling den 27. april 2017 kl. 19.00
4.1 Hvem genopstiller – 100% afklaring
4.2 Plan for selve dagen, hvad skal præsenteres? Hvem gør hvad?
5. Diverse
5.1 Paradressurmøde den 20. april 2017 ved Blue Hors. Birgit vil gerne deltage. Andre?

Ad 1) Økonomi
1.1 Gennemgang af revideret årsregnskab 2016 (såfremt der er ændringer)
Seneste udkast til årsregnskab (modtaget den 30. marts umiddelbart før mødet) viser nu et
underskud på godt 62.000 i stedet for tidligere udkast, der viste et overskud på godt 30.000 kr.
Jesper og Betina følger op i forhold til revisoren for at få en forklaring på, hvad der bevirker det
store udsving.
1.2 Balance og regnskabsstatus år til dato 2017
Indtægterne for 2017 ligger ca. 20 % under ved sammenligning med samme periode 2016.
Udgifterne er imidlertid faldet forholdsmæssigt mere. Der ses således indtil videre positiv drift
for de første måneder af 2017.
1.3 Konti og udeståender
- Grundet de mange stævner vi har afholdt henover vintermånederne er der p.t. udmærket
likviditet. Balancen for 2017 er ligeledes indtil videre positiv.
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Ad 2) Personale
Der blev drøftet personaleforhold.
Ad 3) Gennemgang udvalg
3.1 Aktivitetsudvalg
Der er planlagt følgende arrangementer:
- ryttermærkekursus 1+2 den sidste weekend i april
- e-stævne dressur lørdag den 20. maj
- ridelejr weekenden 23.-25. juni, startende med Sankthans-bål mellem hal 2/skoven. Det
blev drøftet, om der kan arrangeres fællesspisning i forbindelse med Sankthans, hvilket der
arbejdes videre med.
- sponsorstævne med både dressur og springklasser, sensommer eller efterår
- e-stævne med klubmesterskabsfinaler den 16.-17. december
3.2 Stævneudvalg
Carsten oplyste, at der er C-stævne, dressur, for både pony og hest den kommende weekend
samt B-stævne, dressur, for hest om 14 dage.
Carsten tilkendegav, at han ikke genopstiller til bestyrelsen, og at han og Mette som følge
heraf ikke påtager sig posten som stævneansvarlig fremadrettet. Han bistår dog gerne i
mindre omfang end hidtil med stævneafviklingen.
Repræsentantskabsmøde 22. april 2017 i anledning af DRFs 100 års jubilæum.
- Det blev besluttet ikke at sende repræsentanter til mødet.
3.3 Handyudvalg
Det blev aftalt, at der inviteres til arbejdsdag den 13. maj kl. 9.30. Der er mange forskellige
opgaver, der skal løses, herunder også helt almindelige oprydnings/rengøringsopgaver, som
børnene kan bidrage til.
3.4 Sponsorudvalg, status på sponsorbrev og skilte
Intet nyt
3.5 Køkkenudvalg
Christian oplyste, at køkkenudvalget nu består af en gruppe med Dorthe Jørgensen som
frontfigur, og at det foreløbig synes at fungere udmærket. Det bliver for tungt for en enkelt
person at varetage opgaven alene.
3.6 Elevskoleudvalg
Herreholdet er nu nede på 3 ryttere. Der skal være mindst 5 ryttere på et hold for, at det er
rentabelt. Holdet vil derfor blive nedlagt eller alternativ løsning søgt fundet, hvis der ikke
snarest kommer flere ryttere til holdet.
Ad 4) Generalforsamling den 27. april 2017 kl. 19.00
4.1 Hvem genopstiller – 100% afklaring
Carsten oplyste, at han ikke genopstiller, jf. ovenfor.
Morten oplyste, at han ønsker at stille op til en bestyrelsespost.
Danni oplyste, at han ikke genopstiller til en post som bestyrelsesmedlem, men at han gerne
stiller til en suppleantpost.
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Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer og Søren tilkendegav, at de gerne modtager genvalg. Der
blev foretaget lodtrækning om hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, jf.
vedtægternes § 9, 5. pkt.
4.2 Plan for selve dagen, hvad skal præsenteres? Hvem gør hvad?
Jesper udarbejder et præsentationsoplæg.

Ad 5) Diverse
5.1 Paradressurmøde den 20. april 2017 ved Blue Hors. Birgit vil gerne deltage. Andre?
Betina Molter deltager sammen med Birgit.
5.2 Øvrige
Christian Høffner holder møde med kulturudvalgsformanden ved Vejle Kommune kommende tirsdag med
henblik på drøftelse af bygnings- og baneforholdene.
Maria (Sarah Kromans partner) og Anders (ny lejer af værelserne på førstesalen ved sekretariatet) går
snarest i gang med at lægge oplysninger om medlemmerne ind i programmet Conventus, som vi dermed
prøver som alternativ til Klubmodul.
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