Medlemsmøde Vejle Rideklub den 30.11.2017

DAGSORDEN:
1: Status klubben - Økonomi.
2: Status elevafdeling og handicapafdeling
3: Siden sidst & diverse
4: Ordet er frit.
1:ØKONOMI
Balancen pr. 30/9 viser et driftsresultat på: + 183.058,Prognose resultat 2018 er + 80.000
Likviditeten er presset, specielt de kommende 3 måneder.
Banken nedskriver stadig vores kassekredit med 10.000 pr. mdr.
Kreditten er væk om 5 mdr. - Der blev spurgt ind til om klubben kunne fungere uden
kassekredit, og det vil kun tiden vise.
2:HANDICAP- & ELEVAFDELING
Handicap:
Afdelingen kører med underskud og for at afdelingen kan kører optimalt, skal der ansættes 2
yderligere medarbejder, samt indkøbes 2 yderligere handicap heste. Det er med den
nuværende økonomiske situation ikke muligt og derfor lukkes afdelingen ned og sidste dag
med ridning er torsdag d. 21/12.
Det har bestemt ikke været en nem beslutning, er der er undersøgt mange muligheder.

Elev:
Der er fuld hus, kun et hold med ledig plads.Ros til Maria og øvrige undervisere for
engagement.

3: SIDEN SIDST & DIVERSE
Nyt lys i hal 1 og kommer i hal 3. Strømbesparelse på 70%.
Ny bund i hal 1 + hal 3.
Bokse: 2 ledige i lange stald
Hal 4 anvendes fortrinsvis til opstaldning ifbm. stævner og andre aktiviteter.
Der må også forventes flere arrangementer, hvor faciliteterne på stedet udlånes. Bla. kåring.
Det er nemme indtægter, der ikke kræver så mange hjælpere.
Sponsor: Jette Bisgaard vil være tovholder på sponsor fremover.
Springmateriel hal 1:
Opstilles tirsdag formiddag, står frem til onsdag kl. 14.00
Parkering foran den lange stald:
Så snart der kommer lys på gavlen på hal 3 og hal 4, skal tilkørende ryttere fremover
parkerer her.
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Opråb:
- Ryd op efter jer selv
- Saml klatter op
- Specielt elevafdeling skal rydde op efter sig selv
4: ORDET ER FRIT
Der blev spurgt ind til fremtidsplanerne i Centerbestyrelsen, hvor Jørgen redegjorde for
fremtidige ønsker.
Der vil ikke satses på en kæmpe stald, men en fornuftig stald til det antal opstaldere der er i
dag. Der vil være konkurrence fra små private steder og det virker ikke realistisk at satser på
mange opstaldere.
Der ønskes en 4. ridehal og opdatering af staldene så de fremtidssikres.
Tankerne er ligeledes at centeret kan bruges, som facilities center for f.eks. andre
sportsgrene. Og med en ekstra hal, vil der være bedre mulighed for opstaldere at ride under
bla. stævner. Det vi også kunne tiltrække udefrakommende til at benytte faciliteterne.
Der blev spurgt ind til om udendørs banerne ikke blev prioriteret, det gør de, men det er
nemmere at låne til bygninger. Der vil forsøges at ordne drænene.
Ved stævner og kun hal 2 er ledig, skal der tages hensyn til hinanden.
Regelsættet trænger til en opdatering.
Ponystald: Ros for oprydning og orden til Maria Juul. Dejligt at tingene er hvor man skal
bruge dem.

