Medlemsmøde den 11/2 – 2016 kl. 19.15.
Dagsorden:
Status fra bestyrelsen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siden sidst
Økonomi
Issues/ plan
Stævne og aktivitetskalender 1. halvår 2016
Nye arbejdsgange og procedurer
Aftenfodring
Ordet er frit.

Ad punkt 1 + 2.
Det foreløbige regningsskab fremligges for 2013 – 2015 fra sidste medlemsmøde:
Indtægter 2013 var

5.072.000

Indtægter 2014 var

4.722.000

Indtægter 2015 var

4.071.000

Udgifter 2013 var

4.947.000

Udgifter 2014 var

4.894.000

Udgifter 2015 var

4.252.000

Driftsresultat:
2013 var

69.000

2014 var

-3.000

2015 prognose

-181.000

Dog er den sidste status fra d.d. kommet for 2015, som viser et driftsunderskud på:

-350.020 kr.
Ydermere har Andreas og Birgit fremlagt bestyrelsen et mertime forbrug på tilsammen 1088 timer
siden deres ansættelsesstart i august 2014.
Der en skyldig restance til centeret på 6 måneders husleje fra år 2015.

Der er foretaget flg. tiltag for at tilpasse den fremadrettet:
-

Skiftning af foder, hvilket på årsbasis skulle give 25.000 kr.
Aftenfodring af pensionærerne på VRK besparelse på 20.000 kr.
Opsigelse af Andreas - med sidste arbejdsdag, som dagligleder, den 29/4.

Ad punkt 3;
Birgit forsætter uændret, dog vil bestyrelsen se på om det er muligt at skaffe en mere
sammenhængende hverdag for Birgit, hvis muligt.
Andreas kan evt. undervise freelance på VRK, hvis dette er et ønske fra medlemmerne og at der
kan findes en acceptabel løsning for både VRK og Andreas.
For at afdække dette, vil bestyrelsen gerne have tilbagemelding på, hvilke ønsker medlemmerne
har vedr. springundervisning. Ønskerne skal omhandle hvilken underviser, hvilke dage og hvor
mange timer, man ønsker. Dette skal være bestyrelsen i hænde senest den 26/2 sendt til mail:
jesper.vrk@gmail.com
Der er planlagt møde med Vejle Kommune den 12/2 vedr. en håndsrækning med økonomien samt
andre indtjeningsmuligheder.
Der er et beriderpar, der har ønsket at leje nogle af vores bokse i hal 4, dog er der, på nuværende
tidspunkt lidt udfordringer vedr. dette, men der arbejdes med muligheden.
Da vi kan se, stævner giver godt i klubkassen, arbejdes der med en mulighed for at tjene lidt
”hurtige penge” på springaftner – ”Ring og spring” f.eks. onsdag eller torsdag aften fra kl. 16 – 22
inkl. et åben cafeteria med en simpel aftensmadsret. Dette skal selvfølgelig planlægges, så der
bliver mindst mulig gene for de hold, der undervises de pågældende aftener.
Mht. stævner har vi kun indtjeningsmuligheder på vores indendørsstævner, og dette gælder
dermed kun vintermånederne. Vi ville kunne lave D-stævner udendørs, men setup er det samme
og her er indtjeningsmuligheden mindre, samt dette kræver frivillige hænder.
Ad punkt 4:

Ad punkt 5:
På hjemmesiden findes der nu blanketter vedr. ændringer på VRK. Dvs. hvis man ønsker at ændre
f.eks. timeantal, foder eller antal kg wrap, så kan dette ikke bare siges på staldgangen til
personalet, men skal i stedet meddeles på de nye blanketter.
Der bliver ophængt grønne og orange skilte ved vasken i den lange stald, som skal udfyldes og
sættes op på boksen, hvis pony/ hesten henholdsvis er ”ude af huset” eller er syg.
Ad punkt 5:
Der er aftalt, at pensionærerne selv skal aftenfodre mandag – fredag, hvor der både gives foder
samt wrap til alle ponyer og heste. Der laves en liste, der ophænges i stalden samt forefindes på
facebook, hvor pensionærerne to og to sættes på til fodring. Det er derfor MEGET VIGTIGT
fodertavlen på boksene passer med det, der skal gives til den enkelte pony/ hest! Endvidere skal
de tydelig fremgå, hvem der skal kontaktes, hvis der er noget galt med pony/ hesten
Hvis datoerne ikke passer ind i de respektive familier, byttes der indbyrdes, og dette noteres på
sedlen i stalden, så alle er bekendt med dette. Der skal endvidere låses af ind til sadelrummene, og
lyset skal slukkes.
Underviserne sørger selv for aflåsning af elevpony og hestenes sadelrum.
Endvidere sørger pensionærerne selv for wrappet hænger klar til at give uden på boksen.
Der har været lidt problemer med, der er afvejet for meget wrap til den enkelte hest/ pony i
forhold til det, der bliver afregnet for. Der foretages nu kontrolvejninger, og der påsættes et
guldmarkart, hvis denne er fundet for tung. Hvis dette findes i flere kontrolvejninger, skal prisen
rettes.
Ad punkt 6:
-Lykke informerer om stævnet den 4-6/3 er lavet som et cup, hvor Boller (16/5), Fredericia (ikke
fastlagt) og VRK deltager. Der deltages som hold af 3-4 heste, hvoraf vinderne af cuppen modtager
et spring. Mathilde (Duke) og mor vil gerne hjælpe med at sprede budskabet via FB.
-Da der fortsat er problemer med at få frivillig arbejdskraft, kommer der forslag om indføring af
pointsystem, som ved Triton svømmeklub, hvor der skal optjenes et antal point, ellers udløser det
en økonomisk bod.
-Vedr. Rosenspraden: Afskedsfest for ponyrytterne. Denne opgave tager Karsten Falkenskov sig af.
- Ang. Sponsorskilte; Der arbejdes på at finde en ”pakkeløsning”, så den enkelte sponsor ikke selv
skal få skiltet lavet.
- Vedr. nyhedsbrevene; Danni lover, der kommer 10 breve pr år.
-Der var utilfredshed med opsætningen af brevet, der er sendt vedr. opsigelsen af Andreas. Dette
er taget ad notam ved bestyrelsen

-Der foreslåes, at Andreas evt. kan ansættes som konsulent med tilknytning til VRK. Dette arbejdes
der videre med.
-Det pointeres, at der ved utilfredshed, kan tages kontakt til bestyrelsen, og det skal undgås at
”sladre” på staldgangen- HUSK, DER ER BØRN OMKRING OS.

