Referat fra medlemsmøde den 16. juni 2016 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub, rytterstuen
Til stede fra bestyrelsen: Jesper Lawcock, Carsten Falkenskov, Betina Molter, Julie Breum
(referent), Christian Høffner, Søren Karlskov (suppl.), Morten Jacobsen (suppl.)
Ca. 20 øvrige medlemmer var mødt op.
Dagsorden:
1. Status generelt
2. Økonomi
3. Organisering i sommerferien
4. Præsentation af organisationsdiagram
5. Åbent hus-arrangement i august
6. Ordet er frit
Jesper Lawcock bød velkommen og præsenterede dagsorden.
Ad 1) Status generelt
Jesper Lawcock præsenterede regnskabet for maj måned, der viser en væsentlig bedring på
driftsiden i forhold til sidste år. Likviditeten er dog fortsat hårdt presset, og banken har meldt ud, at
kassekreditten inden for 12 måneder skal lukkes ned. Det er derfor fortsat nødvendigt, at vi arbejder
på at tiltrække nye opstaldere, samt på at få nye ryttere ind i elevskolen. En del elever er flyttet fra
elevafdelingen. Det samme er tilfældet for handicapafdelingen.
Bestyrelsen vil fremover have mere fokus på og arbejde med kommunikationen til og i
elevafdelingen. Der vil desuden blive kigget på holdplanen i elevafdelingen og fordelingen af
undervisere.
Et medlem foreslog, at der sendes sms’er ud til forældrene i elevafdelingen, når der afholdes
arrangementer på VRK.
Jesper Lawcock og Julie Breum har afholdt møde med Vejle Kommunes nye parasportsråd. Målet
er at få rådets hjælp til at udvikle handicapafdelingen og promovere denne. Det blev meldt ud til
rådet, at sigtet er at afholde EM eller VM inden for handicapridning. Der er ikke tale om et projekt,
der kan gennemføres inden for kort tid, og det er heller ikke et projekt, der vil give klubben et stort
overskud. Derimod er forventningen, at et sådant arrangement kan gøre det nemmere at skaffe
sponsorer, så vi kan modernisere og forny nogle af faciliteterne.
Ad 2) Økonomi
Driftsresultatet indtil maj måned er positivt med ca. 279.000 kr. For samme periode sidste år var der
et negativt driftsresultat på ca. 94.000 kr. Samlet set er årets resultat indtil nu ca. 380.000 kr. bedre
end sidste år.
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Et medlem spurgte, om bestyrelsen overvejer at sænke priserne, så de kommer på niveau med f.eks.
Hedensted Rideklubs. Det er ikke bestyrelsens plan på nuværende tidspunkt at reducere priserne, da
der fortsat arbejdes på at dække sidste års underskud og gælden til VRC.
Ad 3) Organisering i sommerferien
Det faste personale holder ferie i juli måned. Christina Møller kan give undervisning. Aftale træffes
med Chris direkte. Aftenfodringsordningen og foldordningen fortsætter uændret. Ferieplanen
hænges op på opslagstavlen.
Elevheste og ponyer skal på sommergræs. Vallakkerne skal som i tidligere år til Ibækgården, mens
hopperne skal køres ca. 5 km. De flyttes ud den første weekend i juli og hjem igen den sidste
weekend i juli. Hvis nogen af medlemmerne har mulighed for at hjælpe med flytningen, vil det
blive værdsat. Henvendelse kan ske til Julie Breum, julie.vrk@gmail.com
Ad 4) Præsentation af organisationsdiagram
-

Jesper Lawcock præsenterede organisationsdiagrammet og henstillede, at henvendelser
rettes til den for området ansvarlige.

-

(Spring)stævneudvalget, køkkenudvalget, sponsorudvalget og elevudvalget mangler
medlemmer.

-

Tina Ager meldte sig til at hjælpe med at være tovholder for, at der bliver afholdt e- og dstævner. Carsten Falkenskov tilkendegav, at han og Mette gerne hjælper med at søge
stævnerne.

-

Mette Lauridsen og Mette Balle meldte sig til elevskoleudvalget, der har Christian Høffner
som tovholder. Udvalget skal have fokus på at arbejde med kommunikationen til og i
elevafdelingen.

-

Sponsorudvalget består af Morten Jacobsen. Morten præsenterede folder om sponsorater,
skiltepriser m.v. Folderne må meget gerne deles ud til eventuelle sponsorer. Ingen meldte
sig til at hjælpe Morten i udvalget.

-

Til handyman-udvalget, der har Danni Bjerremand som tovholder, meldte Søren Karlskov
sig. Desuden tilkendegav Jane Hede, at hun gerne hjælper Danni med at fjerne giftige
planter fra foldene.

Ad 5) Åbent hus
Der afholdes åbent hus den 13. august 2016. Det blev drøftet, at det skal udnyttes til annoncering af
dagen, at nogle medlemmer har kontakter på VAF og lokalradioen. Inge Stage og Ann-Mari Gude
Schmidt meldte sig – udover de fra aktivitetsudvalget, som allerede har tilkendegivet at stå til
rådighed - som hjælpere til dagen.
Det blev foreslået, at der hænges hjælperliste op som til stævnerne for at rekruttere yderligere
hjælpere.
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Ad 6) Ordet er frit
-

Et medlem rejste spørgsmål vedrørende uvarslede prisstigninger på eneundervisning.
Bestyrelsen oplyste, at prisregulering for enetimer er meldt ud på medlemsmøde, og at der
ikke vil blive udstedt garanti for, at der ikke fremadrettet kan ske prisstigninger.

-

Et medlem spurgte til ponyfræserne, herunder rekruttering af nye ponyfræsere. Bestyrelsen
oplyste, at der netop har været tilpasnings/”nedskærings”runde blandt ponyfræserne, da der
var for mange i forhold til, at det kun er nødvendigt at bruge ponyfræsere til begynderne.

-

Et medlem opfordrede til, at alle fokuserer på og tænker over sikkerhedsforholdene. Det
blev konkret påpeget, at
o Ridehjelm skal bæres af alle under 18 år, når de færdes i staldene, på/ved foldene og
på ridebanerne.
o Skarpe genstande (høtyve m.v.) skal placeres – hænges på plads med ”tænderne”
indad – så man ikke kan stikke sig på dem.
o Op/nedklappelige sadelknægte på boksene skal foldes ned, når sadlen ikke hænger
på knægten, da de optager meget staldgangsplads.
o Fluesprays ikke anvendes indenfor, da det giver dårlig luft i staldene, og da hesten
må antages at være på vej udenfor, når den får fluespray.
o Alle tænker på, om det er en mulighed at føre sin hest udenom en bygning og benytte
en anden port ind i stalden, frem for at føre hesten igennem stalden, hvis der står
heste på staldgangen. Der kan opstå farlige situationer, når hestene skal passere tæt
forbi hinanden på staldgangen, hvorfor det bør undgås, hvis muligt.

-

Det blev af et medlem påpeget, at der synes at være en vigende tendens til at huske at samle
klatter op efter sig selv/den hest, man har trukket eller redet. Det gælder både på ridebanerne
og på udearealerne. Endvidere er der alt for få, der husker at feje staldgangen efter sig. Der
var i forsamlingen enighed om, at det er ok, at vi minder hinanden om f.eks.
sikkerhedsreglerne og om at huske lorteopsamlingen.

-

Et medlem påpegede, at det er et sikkerhedsmæssigt problem, at aftenfodringen ind imellem
påbegyndes før kl. 20, da de sidste elevhold først er færdige til dette tidspunkt. Børnene kan
ikke styre hestene, hvis der er mad i krybben eller fodervognen er på vej rundt. Det
indskærpes at aftenfodringen først må påbegyndes kl. 20.00. Der skal fodres i den lange
stald som det første. Aftenfodringsmanualen tilrettes med disse præciseringer.

-

Et medlem med tilknytning til elevafdelingen udtrykte ønske om, at Charlotte Charmig
genansættes som underviser i elevafdelingen. Der blev udtrykt tilslutning til ønsket fra andre
tilstedeværende.

-

Et medlem udtrykte ros til bestyrelsen
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