Referat fra medlemsmøde den 15. september 2016 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede fra bestyrelsen: Jesper Lawcock, Carsten Falkenskov, Betina Molter, Julie Breum
(referent), Alexander Harritz, Danni Bjerremand, Christian Høffner, Søren Karlskov, Morten
Jacobsen.
Leder af elev- og handicapafdelingerne, Birgit Künnemann, var til stede.
Ca. 30 medlemmer var mødt op.
Dagsorden:
1. Orientering fra bestyrelsen om økonomi og status siden sidst…
2. Stævne og aktivitetskalender 2. halvår 2016
3. Status undervisning alle afdelinger
a. Dialog om hvordan medlemmerne tænker, det går
4. Diverse:
a. Opbevaring af hestepas
b. Aftenfodring og foderskilt
c. m.fl.
5. Ordet er frit
Ad 1. Orientering fra bestyrelsen om økonomi og status siden sidst…
Jesper Lawcock præsenterede regnskabstallene til og med august måned. Driftsresultatet er
positivt med 142.000 kr., hvilket er 303.000 kr. bedre end for samme periode i 2015.
I forhold til driften som sådan er det bestyrelsens opfattelse, at der er skabt ro, og at problemer,
der opstår, løses løbende. Der er p.t. 25 ledige bokse, hvilket er mange, men der kommer løbende
nye henvendelser på opstaldning. Efter sommerferien er der kommet 28 nye medlemmer i
elevafdelingen. Det er flere, end der stoppede op til sommerferien. Birgit er meget involveret og
arbejder hårdt på at få styr på holdsammensætningerne og holdlisterne. Hun arbejder desuden på
at finde nogle nye ponyer til elevafdelingen, hvilket er hårdt tiltrængt. Der har været flere på
prøve, men ingen af dem har kunnet leve op til egnet- og holdbarhedskravene.
Likviditeten er fortsat meget presset grundet ”kassehullet” fra 2015. Vi betaler alle regninger, men
har ikke yderligere at gøre med. Der er således ikke mulighed for at ”vifte med ørene”.
Ad 2) Stævne og aktivitetskalender 2. halvår 2016
Jesper Lawcock redegjorde endnu en gang for, at stævnerne er klubbens overlevelsesgrundlag.
Det er stævnerne, der får økonomien til at hænge sammen. Der er derfor brug for al den tid,
medlemmerne kan afse til at hjælpe til stævnerne.
Et medlem bemærkede, at stævne og aktivitetskalenderen er et godt værktøj for medlemmerne,
men at kalenderen bør være tilgængelig andre steder end på hjemmesiden. Jesper oplyste, at han
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indtil nu har hængt 4 eksemplarer af aktivitetskalenderen for 2. halvår op, men at de forsvinder.
Bestyrelsen skal venligst opfordre medlemmerne til, at opslag, der er sat op af bestyrelsen, ikke
fjernes. Brug mobilen til at tage et billede af kalenderen eller kig på hjemmesiden eller facebook!
Det blev omtalt, at der til de kommende to stævner (dressurstævnet 23.-25. september og
springstævnet den 30. september – 2. oktober) i stedet for varm mad fra vores eget køkken sælges
fyldte pandekager fra en bod, der opstilles udenfor. Vores eget køkken skal derfor kun stå for
drikkevarer, kaffe, te og snacks.
Der var en drøftelse om, hvordan vi får flere hjælpere, herunder mulighed for at indføre ”tvang”.
Hjælperlisterne til førstkommende dressurstævne blev udfyldt, undtaget køkkenhjælperlisten, der
hænges op på tavlen ved trappen.
Det blev drøftet, at der skal arbejdes på, at alle vores nye medlemmer(s forældre) kommer med i
facebookgruppen, så der skabes opmærksomhed om, hvornår stævnerne afvikles, og hvad der
mangler hjælpere til. Desuden skal underviserne være opmærksomme på at få nævnt gruppen for
nye medlemmer. Informationen og gruppens navn anføres desuden på indmeldelsesblanketten.
Endelig blev drøftet mulighed for at nå elevrytterne via sms-grupper.
Ad 3) Status undervisning alle afdelinger
a. Dialog om hvordan medlemmerne synes, det går.
Det blev nævnt, at springtræningen fungerer rigtig godt. Flere tilsluttede sig synspunktet.
Det blev endvidere nævnt, at elevafdelingen fungerer godt. Et andet medlem bemærkede
hertil, at man overordnet kunne tilslutte sig synspunktet, men at der p.t. mangler ponyer i
afdelingen. Bestyrelsen og Birgit er opmærksomme problemstillingen og arbejder på at
indkøbe to nye ponyer. Det er svært, da vi stiller store krav til elevponyerne, men samtidig
må de ikke koste ret meget. De ponyer, der indtil nu har været på prøve, har ikke kunnet
leve op til kravene.
Ad 4) Diverse
a. Opbevaring af hestepas
Reglerne er justeret, så man ikke længere har tre timer til at fremskaffe hestepassene til
forevisning i tilfælde af kontrol. Reglen er nu, at passet skal kunne fremvises umiddelbart.
”Umiddelbart” er ”med det samme” og således en væsentlig skærpelse af den tidligere
regel. Der vil som følge af de skærpede regler blive indkøbt smårumsskabe til opbevaring af
hestepassene på VRK. Skabene er moduler med et antal små skabe, hver med individuel
nøgle. Alle skabe i et modul kan låses op samtidigt med en master-nøgle. Hesteejeren, der
ikke vil løbe risikoen for, at passet ikke kan fremskaffes ved kontrol, kan – mod depositum
på formentlig 300 kr. – leje et skab. Kun hesteejeren kan låse sig ind i netop dette skab,
mens masternøglen kan låse alle skabene op, så personalet kan få adgang til passene i
tilfælde af kontrol.
Ud over tilbuddet om skabsløsning udarbejdes tillæg til opstaldningskontrakter, idet det
forudsættes, at den enkelte hesteejer selv er ansvarlig for at kunne fremskaffe passet
”umiddelbart”. Vælger man som hesteejer ikke at bruge skabsløsningen, kan man derfor
blive ansvarlig for betaling af et eventuelt gebyr for opfølgende kontrolbesøg eller andre
udgifter, som klubben pålægges på grund af det/de manglende pas.
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b. Aftenfodring og foderskilt
Generelt var der mest stemning for at fortsætte med, at medlemmerne (privatopstalderne)
på skift fodrer om aftenen i hverdagene. Det blev drøftet, hvordan det bedst sikres, at alle
heste får både mad og wrap hver aften. Der har været flere tilfælde, hvor begge
fodervagterne har glemt, at de skulle fodre, og hvor det ved tilfældigheder er opdaget, at
der ikke var blevet aftenfodret. Det blev drøftet, om en sms-ordning kan sættes i værk, så
man bliver mindet om, at man har fodervagt. Ulempen ved en sådan service er, at man
vænner sig til, at man kun skal handle, når man får en sms. Hvis sms-systemet svigter, vil
risikoen for, at der ikke bliver fodret, være stor. Generelt var der imidlertid stemning for en
sms-ordning, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med muligheder herfor.
Bestyrelsen har besluttet, at alle elevheste- og ponyer fremover også skal have deres wrap
fordelt over to måltider, så de får både morgen og aften. Staldvagten vil derfor lave 1 (en)
pose wrap til hver elevhest/pony, som den skal have til aften.
Der blev henstillet til, at alle kaster et kritisk blik på deres foderskilt og laver et nyt, hvis det
er utydeligt eller ulæseligt udfyldt. Særligt henledes opmærksomheden på, at
forkortelserne for foderet – C og E – nemt kan forveksles, hvis man skriver ”runde E’er”,
eller på anden måde sjusker lidt
Et medlem opfordrede til, at der ikke hænges ting og sager foran foderskiltene, som man
skal flytte for at læse skiltet. Det forlænger arbejdstiden for fodervagten ganske
betragteligt, hvis man skal flytte ”dimser” på alle bokse for at kunne læse, hvad hesten skal
have at spise.
c. M.fl.
- Et medlem opfordrede til, at ALLE hanker gevaldigt op i sig selv med hensyn til at fjerne
klatter, BÅDE i ridehallerne og på udendørsarealerne. Det blev foreslået, at der installeres
kameraovervågning, som hurtigt tjener sig selv hjem, hvis de, der glemmer at samle op
efter sig selv, faktureres 500 kr. pr. klat. Jesper Lawcock oplyste, at forslaget vil blive
overvejet, hvis problemet fortsætter.
- Der blev desuden opfordret til, at alle generelt gør en indsats for at højne
oprydningsstandarden. Staldgangen bør fejes før man forlader den – hver gang!
- Et medlem påpegede, at der ikke er nogen skovl i ponystalden. Morten Jacobsen
undersøger, om trælasten vil sponsorere en eller flere nye skovle.
Ad 5) Ordet er frit!
På forespørgsel tilkendegav flere medlemmer at have interesse for at høre et foredrag af en
konsulent fra Equifirst om fodring af heste.
Et medlem spurgte til, hvordan man nemmest kommer i kontakt med bogholderiet. Det gør man
nemmest ved at skrive til mailen vejlerideklub.bogholderi@gmail.com
Der blev udtalt stor ros til ”mændene” (og maskinerne!) for oprydningen og rydningen af området
bag hal 3 og hal 4.
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