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Referat fra bestyrelsesmøde den 28. maj 2017 kl. 14.00 – 16.00 

Sted: Vejle Rideklub 

Til stede: Jesper Lawcock (formand), Morten Jacobsen (næstformand), Christian Høffner (kasserer), Julie 

Breum (referent), Betina Molter, Christina Højsholm Tønnersen, Danni Bjerremand (suppleant). 

Ikke til stede: Alexander Harritz, Søren Karlskov (suppleant) 

Dagsorden: 

1. Økonomi 

- Status likviditet 

- Status overdragelse af kassererposten 

- Status Conventus 

2. Status hjælpersystem 

- Hvor langt er vi? 

3. Personale 

- Status ansatte 

4. Gennemgang udvalg 

- Aktivitetsudvalg 

Sommerlejr, opgaver og hjælp til dette 

- Stævneudvalg hhv. Spring og dressur 

- Handyudvalg 

Nyt køkken 1. sal – hvornår og hvem 

- Køkkenudvalg 

- Elevskoleudvalg 

5. Diverse 

- Status og info vedrørende paradressurstævne 

- Persondatalovgivning ikrafttræden pr. 20. maj 2018, konsekvenser heraf 

- Sommergræs, er det på plads 

- Genforhandling af wrap og halm 

- Status på belysning og muligt kommunetilskud 

- Messenger-gruppe, er alle på? 

- Andet 

Ad 1) Økonomi 

- Status likviditet 

Likviditeten er fortsat presset. Der er modtaget aconto lokaletilskud for 2. kvartal 2017.  

- Status overdragelse af kassererposten 

Overdragelse af kassererposten er endnu ikke effektueret. Christian Høffner og Maria K. R. 

Christensen har holdt møde med revisor-Gitte. Stævnerne deles ikke op enkeltvis i første 

omgang, men posteres fortsat samlet i regnskabet. 

- Status Conventus  

Der opereres stadig med det gamle system, Winkas, herunder ved fakturering. Maria skal på 

kursus i Conventus, hvorefter systemet sættes i værk. Medlemmerne skal selv oprette sig i 

systemet. Med henblik på at informere herom udarbejdes til elevrytterne et informationsbrev, 

der udleveres inden sommerferien. Desuden afholdes medlemsmøde den 22. juni kl. 19.00. 
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- Den 15. juni 2017 er der planlagt møde med centerbestyrelsen til drøftelse af ideer og ønsker 

til den fremtidige ombygning. 

 

Ad 2) Status hjælpersystem 

- Hvor langt er vi 

Danni uddelte udkast til registreringssystem. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter samt 

udvalgsformænd inklusive de pågældendes egne børn fritages for hjælpeforpligtelsen. Ansatte er 

ikke fritaget. Det enkelte medlem forpligtes til maksimalt 32 timer om året. Har et medlem flere 

heste opstaldet, skal medlemmet således kun selv udføre 32 timers hjælpearbejde, mens en 

eventuel halvpart selv forpligtes til at udføre 16 timer.  

 

Christina Tønnersen påtog sig at registrere allerede optjente point ved hjælp af hjælperlisterne. 

Ad 3) Personale 

- Der blev drøftet personaleforhold. 

Ad 4) Gennemgang udvalg 

- Aktivitetsudvalg 

o Julie Breum orienterede om ridelejren. 

- Stævneudvalg hhv. spring & dressur 

o Morten Jacobsen oplyste, at Hanne Gier har meddelt, at hun ikke har mulighed for at holde 

flere springstævner for os. Morten arbejder videre med andre løsninger. 

o Tina Ager og Ann-Sofie Justesen arbejder videre med D- og E-stævner i spring, mens 

Christina Tønnersen arbejder videre med dressur-stævner.  

o Der arbejdes desuden videre med at hyre en ind til at afholde C- og B-dressurstævner. Det 

blev drøftet om vi skal have en fælles holdning til hvor mange stævner, der må afholdes pr. 

sæson. Der var enighed om, at vi også bør afholde D-stævner. Der er søgt om at afholde to 

D-stævner i efteråret. 

- Handyudvalg 

o Nyt køkken 1. sal – hvornår og hvem 

Centerbestyrelsen har bevilget 25.000 kr. til udskiftning af køkkenet på 1. sal. Jesper 

bestiller elementer. Opsætning m.v. aftales nærmere, når leveringstidspunktet er kendt. 

o Danni efterlyste maling til springene og dressurhegnene. Det undersøges i første omgang, 

om vi har noget stående, der kan bruges. Der står mange maling-spande rundt omkring! 

- Køkkenudvalg 

o Christian oplyste, at køkken-teamet fungerer, og at køkkenet kører, som det skal. 

- Elevskoleudvalg 

o Christina Tønnersen har overtaget posten som formand for elevskoleudvalget.  

Der er på det seneste kommet ca. 10 nye elever til, hvorfor der p.t. rokeres rundt på 

holdene. 
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Ad 5) Diverse 

- Messenger-gruppe 

Betina oplyste, at hun stadig ikke er på Messenger. 

- Wrap og halm 

Danni oplyste, at han er tæt på mål med næste sæsons kontrakter. Endelig aftale forventes at 

foreligge næste weekend. 

- Sommergræs 

Julie oplyste, at der er indgået aftale med Dorrit, som havde hopperne gående sidste sommer. Alle 

elevheste, der ikke kommer hjem til ejeren, skal således til Skærup. De flyttes 1. juli efter 

bestyrelsesmødet. Jesper laver opslag om hjælp hertil. Der skal føres tilsyn med dem dagligt, da 

vand-adgangen er almindelige drikkekopper, hvis funktion skal kontrolleres. Jesper oplyste i den 

forbindelse, at Maria Juul passer stalden i ugerne 29, 30 og 31, hvor Jørn og Sofie har ferie samtidig, 

og at Maria i de uger tillige varetager tilsynsopgaven med elevhestene.  

Der er ikke foldordning i de uger.  

- Hunde 

Flere og flere hunde føres ikke i snor på VRK. Det bliver et problem, når hundene finder sammen i 

leg. Det må derfor fremover håndhæves, at alle hunde skal føres i snor på VRKs område. 

- Overnatning 

Der har på det seneste været et par tilfælde, hvor børn har overnattet på VRK, uden at relevante 

personer var informeret herom. Det præciseres derfor, at overnatning kun kan finde sted efter 

aftale med bestyrelsen. 

- Ny persondatalovgivning 

Jesper orienterede om, at der pr. maj 2018 træder ny persondatalov i kraft, hvilket medfører bl.a., 

at virksomheder skal have en beskrivelse af alle procedurer for håndtering af personfølsomme 

data. Bøderne for overtrædelse skærpes væsentligt. 

- Status på belysning og muligt kommunetilskud 

Christian Høffner oplyste, at ansøgningen om tilskud ligger hos Folkeoplysningsforbundets 

udviklingspulje. 

- Status og info vedrørende paradressurstævne 

Betina Molter oplyste, at der den 18. maj blev afholdt nyt møde med interessenterne i projektet. 

Foreløbigt har en dato i marts/april 2018 været på tale. Der arbejdes videre med projektet i forhold 

til at udarbejde budget. 

- Næste bestyrelsesmøder 

Lørdag den 1. juli kl. 8.30 

Torsdag den 10. august kl. 19.00 


