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Referat fra bestyrelsesmøde den 10. august 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, Søren Karlskov 
(suppleant). 
 
Ikke til stede: Alexander Harritz, Danni Bjerremand (suppleant). 
 
Dagsorden: 

1. Økonomi 
- Sidste balance 
- Status bankkonti & likviditet 
- Status Conventus 
- Til og afgang af bokse (ledige bokse – ekskl. hal 4) 

2. Status hjælpersystem 
- Gennemgang af fremsendte opgørelse og næste skridt 

3. Personale: 
- Status ansatte 
- Maria Kroman – elev + administration 
- Sofie – handicap + stald 
- Per H 
- Birgits holdtimer 

4. Gennemgang udvalg: 
- Aktivitetsudvalg 
- Stævneudvalg 

o Åben rideklub 26. august 
o C Springstævne hest 22.-24. september 
o C dressurstævne pony 29. september – 1. oktober 
o Sommerfest 19. august 
o Leje af faciliteter (kåring pinto 16. – 27. september) 
o Leje af faciliteter (Gandur 13. oktober) 
o Leje af faciliteter (Tinker 7. oktober) 

- Handyudvalg 
- Køkkenudvalg 
- Elevskoleudvalg 

5. Diverse: 
- Beauty, føl – hvad gør vi? 
- Lån, Hannibal og Starlight 
- Aftenfodring 
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- Opdatering vedr. paradressurstævne, skal vi gå videre eller stoppe 
- Status på belysning og muligt kommunetilskud til dette? 
- Messengergruppe, er alle på nu? 
- Struktur, bestyrelses- og medlemsmøder fremover 
- Smedskifte, status 
- Næste medlemsmøde 
- Næste bestyrelsesmøder 

 
 
Ad 1) Økonomi 

- Sidste balance 
Balancen blev gennemgået. Der er p.t. et mindre overskud. Indtægterne er stort set på 
samme niveau som 2016. Det er uklart, hvordan opstaldningsindtægterne fordeles 
mellem momsfri og momsbelagt (konto 1020 og 1021). Jesper undersøger dette 
nærmere, da der er nogle udsving i tallene, som ingen har kunnet forklare.  
Stævneindtægterne er faldet lidt, men forventes rettet op i løbet af efteråret.  
Lønudgifterne er faldet yderligere og forventes at falde endnu mere grundet Birgits 
ophør. Afskrivninger foretages nu kvartalsvis i stedet for årligt. Det påvirker status 
negativt lige nu, men til gengæld ikke så meget til årsskiftet.  

- Christian oplyste, at der pr. dato står -75.000 kr. på den ene konto og 102.000 kr. + på 
den anden. 

- Maria Kroman satser p.t. på at Conventus kan gå i luften den 15. august.  
- Til og afgang af bokse. Der er 5-6 heste, der er rejst, men der er kommet et tilsvarende 

antal nye ind.  
- Heidi og Per Hoffmann har flyttet deres heste over i den lange stald. Det er sket efter 

opfordring med henblik på at lukke hal 4 ned, hvilket skyldes forsikringsforhold, 
strømforbrug (hal 4 er dyr, da vi ikke kan få tilskud til den), ligesom vandforsyningen er 
dårlig. 

 
Ad 2) Status hjælpersystem 

- Gennemgang af fremsendte opgørelse og næste skridt 
Christina laver opslag med de nødvendige informationer, men uden navne. Listen 
hænges op i cafeteriaet, hal 2 og den lange stald med 3 ugers frist til at rette 
henvendelse til Christina om fejl i registreringerne.  

 
Ad 3) Personale: 

- Der blev drøftet personaleforhold.  
 
Ad 4) Gennemgang udvalg: 

- Aktivitetsudvalg 
Maria Kroman har taget initiativ til Åben Rideklub. Der er opslag på intranettet på flere 
skoler. 

- Paralandsholdet har spurgt, om de kan komme på træningsophold igen den 28.-29. 
oktober. Da vi har D-stævne de datoer, forhører Betina, om de eventuelt kan komme 
på et andet tidspunkt. 
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- Stævneudvalg 
o Springstævnet den 22.-24. september tager Hanne Gier sig af. Hun er i gang 

med at lave propositioner og med at skaffe officials. 
o C-stævne dressur pony den 29. september – 1. oktober. Mette Falkenskov tager 

sig af det. 
o D-stævne 16.-17. december 
o D-stævne den 28.-29. oktober. Christina er ansvarlig for dressur og Tina 

Ager/Ann-Sofie Justesen er ansvarlige for spring 
- Handyudvalget 

Der er bestilt sten til området udenfor hal 2 og til området udenfor barrieren i hal 3. 
- Køkkenudvalget 

Køleskabet er repareret, men skal afrimes.  
- Elevskoleudvalget 

Christina oplyste, at der kun er fire ponyer, der kan bruges til begyndere. Der er derfor 
stort ønske om at købe endnu en eller to ponyer. Hannibal bruges ikke. Ejeren skal 
have besked om, at rideskolen ikke har brug for den mere. Asterix går kun med sin 
passerpart to timer pr. uge. Det blev drøftet, om vi skal få den aflivet eller forære den 
væk. Julle kan desuden undværes, da ingen rider på den, bl.a. fordi den ikke kan gå 
med trækker.  
Starlight: ejeren vil begynde at ride igen, og ønsker derfor rådighed over den to dage 
om ugen, hvor den ikke kan gå med i elevtimerne. 
Der bliver afholdt informationsmøde i elevafdelingen den 30. august. Christina deltager 
fra bestyrelsen. 

 
Ad 5) Diverse 

- Beauty, føl 
Beslutningen, om hvordan vi forholder os med føllet, blev udsat til senere.  

- Lån Hannibal og Starlight 
Se pkt. 4. 

- Aftenfodring 
Ordningen med at privatopstalderne fodrer fungerer ikke. For mange glemmer, at de 
har vagt, og for mange glemmer at give wrap til enkelte heste. Det blev besluttet at 
rulle ordningen tilbage. Morten påtog sig at finde 4-5 personer, der vil påtage sig 
fodreopgaven en fast ugedag hver. Betina Molter tilkendegav, at hun gerne tager 
foderopgaven en ugedag. 

- Smedskifte, status 
Morten oplyste, at han har indgået aftale med en ny smed, der kommer på mandag og 
kigger på elevhestene. Målet er, at færre af elevhestene skal gå med sko. Der er 
desuden indgået en rabataftale. 

- Opdatering vedrørende paradressurstævne, skal vi gå videre eller stoppe 
Der er møde med Tage Schmidt og Dan Arnløv torsdag den 17. august. Jesper og Betina 
deltager og eventuelt også Per Hoffmann. Derefter træffes en endelig beslutning om, 
hvorvidt vi skal gå videre med projektet. 

- Status på belysning og muligt kommunetilskud til dette. 
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Christian oplyste, at der stadig ikke er modtaget tilbagemelding fra kommunen 
vedrørende dette.  

- Struktur, bestyrelses- og medlemsmøder fremover 
Jesper foreslog, at Per Hoffmann og Maria Kroman fremover deltager i 
bestyrelsesmøderne under de faste punkter 1 og 2 (økonomi og personale). Ligeledes 
til medlemsmøderne, hvor henholdsvis Per og Maria får til opgave at redegøre for de 
punkter, hvor de hver især har viden og ansvar.  

- Medlemsmøde 
Det blev besluttet at holde medlemsmøde den 21. september kl. 19.00 

- Betina oplyste, at Kirsten (med Karel) har medbragt Proprio træningsredskaber, som 
hun tilbyder andre medlemmer at låne. Kirsten har selv hængt et opslag herom op. 

 
Næste bestyrelsesmøder:  
Søndag den 17. september kl. 9.00 
Torsdag den 26. oktober kl. 19.00 
Søndag den 19. november kl. 9.00 
Torsdag den 14. december kl. 18.00 med julefrokost 
 


