
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 1. juli 2017 kl. 8.00-9.15

Sted: Vejle Rideklub

Til stede: Jesper Lawcock (formand), Morten Jacobsen (næstformand), Christian Høffner (kasserer), Julie
Breum (referent), Betina Molter, Christina Højsholm Tønnersen, Alexander Harritz, Søren Karlskov fra kl.
8.45 (suppleant).

Ikke til stede: Danni Bjerremand (suppleant)

Dagsorden:

1. Orientering om økonomi

2. Orientering om arbejdet med at ansætte personale til at overtage Birgits hold og ansvaret for
elevskolen

3. Orientering om arbejdet med paradressurstævne

4. Eventuelt

 
Ad 1) Orientering om økonomi

- Christian Høffner oplyste, at kassekreditten er blevet overtrukket I forbindelse med lønudbetalingen
ultimo juni måned. Jyske Bank har meddelt, at overtrækket skal dækkes ind straks.

 
Ad 2) Orientering om arbejdet med at ansætte personale til at overtage Birgits hold og ansvaret for
elevskolen.

- Jesper Lawcock oplyste, at Sofie Lange har sagt ja til at overtage handicapafdelingen. De øvrige
ansatte i afdelingen og brugerne har tilkendegivet tilfredshed med denne løsning, da de allerede
kender Sofie. Det kræver imidlertid, at Sofie tager uddannelsen som handicapinstruktør.
Uddannelsen udbydes kun ca. hvert andet år, hvorfor det er nødvendigt, at Sofie kommer med på det
hold, der startes op det kommende efterår.

Sofie og Sonja får til opgave at flytte rundt på holdene i handicapafdelingen, så der kan opereres
med færre hjælpere.

- Maria Kroman har sagt ja til at overtage ansvaret for elevafdelingen samt varetage undervisningen i
afdelingen to eftermiddage om ugen.

Maria Juul fortsætter med at undervise en eftermiddag om ugen i elevafdelingen. Nicole Hoffmann
har sagt ja til ligeledes at undervise en eftermiddag om ugen. Da Maria og Nicole ikke kender deres
undervisningsplan for efteråret 2017 før tidligst august måned, kan der ikke træffes aftale om
fordelingen af dagene endnu.

Der er ikke fundet en afløser til Birgits to hold i privatafdelingen mandag og onsdag endnu.

 
Ad 3) Orientering om arbejdet med paradressurstævne

- Betina Molter orienterede om status for arbejdet og forhandlingerne. Det synes svært at realisere
projektet, da andre aktører efterhånden har ”sat sig på” alle indtægterne.

 



Ad 4) Eventuelt

- Morten Jacobsen orienterede om en episode, hvor en potentiel ny opstalder havde mødt og talt med
aftenfodervagten, der havde talt grimt om klubben og miljøet på stedet. Bestyrelsen vil derfor
henstille til ALLE medlemmer at tale pænt om stedet over for andre medlemmer og – især – mulige
nye medlemmer.

- Mette Falkenskov fortsætter med at arrangere C- og B-dressurstævnerne.

- Mobilepay bliver delt op, så køkkenet får sin egen konto, og så Jespers telefon og konto bliver slettet
fra aftalen.
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