Referat fra medlemsmøde den 7. januar 2016 kl. 19.00
Sted: Vejle Rideklub
Til stede fra bestyrelsen: Jesper Lawcock, Jette Bisgaard, Betina Molter, Julie Breum (referent), Carsten
Falkenskov, Steen Dybdal, Danni Bjerremand, Søren Karlskov (suppl.), Jan Jessen (suppl.)
Daglig leder, Andreas Künnemann, var til stede.
Ca. 40 medlemmer var mødt op.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Økonomi og status
Besparelser/aftenfodring
Kommunikation
Udvalg
Hjælpere til at trække kabler til nyt lydanlæg
Hjælpere til landsstævnet
Ordet er frit

Jesper Lawcock bød velkommen og præsenterede dagsorden.
Ad 1) Økonomi og status
Jesper redegjorde for, at de foreløbige tal for 2015 viser, at indtægterne, der i 2013 udgjorde ca. 5,1 mio.
kr., er faldet til ca. 4,1 mio. kr. i 2015. Udgifterne har tillige været faldende, men er i samme periode kun
faldet ca. 650.000 kr., hvilket ikke er tilstrækkeligt. Den foreløbige prognose viser, at 2015 ender med et
underskud på 200.000 kr.
Der blev redegjort for, at løsningen efter bestyrelsens opfattelse ikke er prisstigninger alene, men at der
tillige skal besparelser til. Det blev drøftet, om det er en mulighed at holde flere stævner nu og her. Mette
Falkenskov bemærkede hertil, at stævnerne skal være af god kvalitet, så rytterne får lyst til at komme igen.
Ellers er det omsonst at bruge energi på at holde flere stævner.
Betina Molter redegjorde for, hvor meget de forskellige stævner i 2015 har givet klubben i overskud.
Særligt C-springstævnet den 28. december 2015 blev fremhævet, idet dette stævne på bare en enkelt dag
gav et overskud på ca. 24.000 kr. Dertil kommer cafeteriaets overskud på ca. 9.000 kr.
På forespørgsel fra et medlem blev det oplyst, at dressurkurset med Dorthe Rohmann mellem jul og nytår
gav klubben en indtægt på 1.650 kr. Programridning med dressurdommer Bertha Lund den kommende
weekend kommer til at give ca. 1.000 kr. til klubkassen. Det blev nævnt, at den form for kurser ikke alene
skal vurderes i kroner og ører for klubben, men at den goodwill, det også medfører, ikke må undervurderes.
Den næstsidste weekend i januar er en af ridehallerne samt et antal bokse lejet ud til islænderforeningen.
Indtægten for klubben og godt 4.000 kr.

Der blev opfordret til at fremsætte forslag til, hvordan klubben kan øge indtægterne
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Følgende forslag blev rejst af medlemmerne:
-

-

-

-

-

At vende tilbage til systemet med, at opstalderne pålægges betaling for en ugentlig holdtime. Det
vil give en her- og nu indtægt på 180 kr. pr. opstalder. Som begrundelse blev det blandt andet
anført, at det er illoyalt af medlemmerne at køre ud af huset for at købe undervisning andre steder.
Flere sponsorstævner som det, der blev holdt i februar 2015, og som gav en indtægt til klubben på
ca. 55.000 kr. Der blev forespurgt til, hvad pengene blev brugt til. Et medlem opfordrede til, at der
udvises større ansvarlighed i forhold til, at penge fra sponsorer, der er ”søgt” til et bestemt formål,
også faktisk anvendes til det oplyste formål. Og til, hvis det ikke er muligt at anvende pengene som
forudsat, at der så i det mindste er åbenhed omkring det. (Birgit Künnemann har efterfølgende
oplyst, at elevponyerne Kingo og Koksi blev købt for nogle af pengene fra sponsorstævnet.)
Initiativer til at få fyldt de tomme bokse op, f.eks. ”skaf en ny opstalder, få selv en måneds
opstaldning gratis”.
Det bør næste år pålægges hver opstalder at sælge et fastsat antal julekalendere.
Julekalenderlotteriet giver 13.000 kr. i klubkassen, men i 2015 er langt fra alle kalendere blevet
solgt.
Fokus på at skaffe flere elever til undervisningsholdene og sikre, at alle hold er fyldt op.
o Der blev i den forbindelse rejst spørgsmål til, om prisstigningen rent faktisk genererer
øgede indtægter, eller om folk melder fra undervisningen nu, det er blevet dyrere. Andreas
Künnemann tilkendegav, at ingen medlemmer har meldt fra holdundervisning på grund af
prisstigningen. Oplysningen blev korrigeret af et medlem, der selv havde meldt fra netop af
denne grund.
o Der blev endvidere rejst spørgsmål til, om elevafdelingen ”hviler” i sig selv, eller om det bør
overvejes at indskrænke denne. Danni Bjerremand redegjorde for, at elevafdelingen ikke er
selvbærende, men at lokaletilskuddet fra kommunen gør, at det alligevel er rentabelt at
drive denne del.
o Der blev desuden rejst spørgsmål til, om der er venteliste, hvordan denne passes, samt om
det vil være muligt at skære ned på antallet af elevheste.
Mulighed for differentieret opstaldning, f.eks. med selvpasserbokse.
Det blev anført, at der spares penge til leje af teltstald, idet hal 4 bruges til stævneheste.
Et medlem nævnte, at andre klubber bruger at kommunikere kontinuerligt og positivt via Facebook.
Der kan være tale om f.eks. omtale af aktiviteter, resultater m.m. Den positive kommunikation gør,
at klubben fæstner sig i folks sind.

Et medlem opfordrede til, at kræfterne koncentreres om at se på, om udgifterne kan reduceres samtidig
med eller i stedet for at øge indtægterne. Vedkommende henviste til, at de fremsatte forslag enten er
meget langsigtede eller kun vil medføre ganske beskedne merindtægter for klubben.
Danni Bjerremand oplyste, at han fortsat arbejder på materiale med henblik på at samle penge ind til at
renovere de udendørs baner. Udgiften er 1,0 -1,2 mio. kr. Som banernes beskaffenhed er lige nu, kan de
ikke bruges til udendørs stævner. Hvis de renoveres, kan VRK holde stævner hele året i stedet for som nu
kun 4-6 måneder om året. Andreas Künnemann oplyste, at der efter hans opfattelse er tale om en holdbar
investering. Danni Bjerremand redegjorde for, at pengeindsamlingen skal holdes uden for VRK’s regnskab,
således at der er sikkerhed for, at de indsamlede midler faktisk anvendes til banerne. Henrik Møller tilbød
at hjælpe med arbejdet med at indsamle penge til banerne.
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Ad 2) Besparelser/aftenfodring
Carsten Falkenskov forelagde bestyrelsens forslag om, at aftenfodringen på hverdage fremover varetages af
opstalderne. Man fodrer sammen to og to. Med det nuværende antal opstaldere, vil man således skulle
forestå aftenfodringen ca. en gang pr. måned. Der gives samtidig wrap til alle heste. Den økonomiske gevist
for klubben er beskeden (ca. 2.000 kr./måned), men for hesteejerne giver det den fordel, at man ikke skal
ud på VRK hver aften for at give wrap til sin hest.
Et medlem var betænkelig i forhold til, at hun ikke rent fysisk kan klare opgaven. Hun foreslog som
alternativ, at opstalderne hver især selv fodrer om aftenen. Dette er ikke en mulighed, da det giver for
meget uro i stalden, hvis hestene fodres på forskellige tidspunkter.
Der blev desuden rejst indsigelse i forhold til, at besparelsen er meget lille, og at alle hesteejere alligevel
skal ud for at fylde wrapposerne hver dag.
Efter en drøftelse af udfordringerne og mulige løsninger blev det vedtaget at iværksætte ordningen hurtigst
muligt. Da skiltene på alle bokse skal gennemgås og opdateres, og da enkelte hesteejere muligt skal have
en gennemgang af proceduren, bliver tiltaget igangsat pr. 1. marts.
Det blev nævnt, at det bør fremgå af skiltene på boksen, hvis en hest ikke er hjemme, så der ikke bliver
smidt foder i krybben. Desuden skal de, der fodrer, stå for aflåsning af sadelrummene og lyssluk. Der skal
være samme kode på låsene til sadelrummene, og de skal fungere. Der skal laves retningslinjer, så det er til
at finde ud af for alle.

Der blev herudover forespurgt til, hvor mange af de fremmødte, der umiddelbart ville være interesseret i,
at hestene kommer til at stå på spåner. Bestyrelsen har ikke regnet på, hvor stor en besparelse, det kan
give. Der er nogenlunde sikkerhed for, at spåner er billigere end halm. Desuden er det væsentlig nemmere
(og dermed billigere) at få afsat spånemøg end halmmøg. Hestene skal fortsat have noget halmstrøelse til
at tygge på.
Der var umiddelbart overvejende stemning imod forslaget. Flere udtrykte dog ønske om, at bestyrelsen
arbejder videre med at få lavet beregninger på, hvad der kan spares, således at en egentlig beslutning kan
træffes på et kvalificeret grundlag.

Ad 3) Kommunikation
Danni Bjerremand henviste til opslaget, der hænger flere steder på VRK, om nyhedsbrev. Medlemmer, der
fremadrettet gerne vil modtage nyhedsbrev, skal sende deres mailadresse til vkrnyheder@gmail.com
Medlemmerne opfordredes desuden til at sende forslag til emner, der kan omtales i et nyhedsbrev.
Hjemmesiden forventes fortsat på et tidspunkt i fremtiden igen at blive www.vejlerideklub.dk . Der
arbejdes på sagen.
Det er bestyrelsens hensigt, at hjemmesiden skal være den primære kommunikationskanal. Facebook m.v.
skal være sekundære.
Facebook skal således kun anvendes i begrænset omfang. Negative indlæg tolereres ikke. Bestyrelsen har
dog heller ikke lyst til at udøve censur. Derfor opfordres til en sober tone og til, at medlemmerne
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henvender sig direkte til bestyrelsen/et bestyrelsesmedlem for hjælp til at løse konkrete problemer eller
tvister.

Ad 4) Nedsættelse af udvalg
Sponsorudvalg
- Udvalgsformand: Jette Bisgaard
- Susi Lynge
Jette opfordrede medlemmerne til at henvende sig til hende, hvis man har kendskab til fonde eller
lignende, hvor der kan søges midler eller sponsorgaver.
Dressurstævneudvalg
- Udvalgsformandskab: Carsten og Mette Falkenskov
- Tanja Mogensen
Springstævneudvalg
- Udvalgsformand: Lykke Dybdal
- Nanna Harder
-

Tina Ager varetager hjælperlisterne

Cafeteriaudvalg
- Jette Bisgaard informerede om, at Lene Würtz har overtaget ansvaret for indkøb og budget, men
ikke for at udfylde hjælperlisterne til køkkenet.
- Helle Holst Petersen meldte sig til at hjælpe nye personer med oplæring i køkkenets funktioner.
Elevudvalg
- Udvalgsformand: Julie Breum
- Charlotte Charmig
- Agnete Golan
- Anne Dorthe Christiansen
- Søren Karlskov
Bane- og handymanudvalg
-

Danni Bjerremand
Henrik Møller
Ejnar Sandal
Christian Høffner
Michael Petersen

Ad 5) Hjælpere til at trække kabler til nyt lydanlæg
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Højttalersystemet er slidt og fik en del kritik til det seneste stævne. Det er en nødvendighed, at der trækkes
nye kabler til alle tre haller.
Henrik Møller, Danni Bjerremand, Jan Jessen, Carl Charmig, Michael Petersen og Ejnar Sandal meldte sig
alle til opgaven, der forhåbentlig kan løses inden landsstævnet.

Ad 6) Hjælpere til landsstævnet
Jesper Lawcock opfordrede med henvisning til det gode resultat fra endagsstævnet i julen medlemmerne til
at komme og hjælpe til det kommende B-stævne i spring i weekenden den 15.-17. Januar 2016. Der skal
desuden bruges hjælpere forud for stævnet til banebygning og pyntning.
Andreas Künnemann meddelte, at han får herreholdet til at hjælpe med at bygge banen torsdag aften.
Anne Dorthe Christiansen, Camilla Linee Harbo og Mette Lauridsen meldte sig til at pynte. Det blev oplyst,
at Plantorama plejer at være flinke til at sponsorere noget blomsterpynt.
Igen blev det nævnt, at underviserne bør omtale stævnet og opfordre deres ryttere til at hjælpe til ved
stævnet. I den forbindelse blev det ligeledes nævnt, at hjælperpointsystemet bør markedsføres bedre, idet
kun få har kendskab til opsparingssystemet, ligesom der ikke er kendskab til, hvad pointene kan bruges til.

Ad 7) Ordet er frit
Lykke Dybdal oplyste, at der den 18. januar afholdes distriktsrådsmøde kl. 19.00 i Fredericia. Mette
Falkenskov og Jesper Lawcock meldte sig til at deltage i mødet sammen med Lykke.
Et medlem nævnte, at underviserne har en vigtig rolle i forhold til at formidle viden om arrangementer og
bidrage med at rekruttere hjælpere til stævnerne.
Der var forespørgsel vedrørende ryttermærkekurser. Andreas Künnemann oplyste, at ryttermærkerne
afskaffes fra og med i år. Klar, parat, start afskaffes ligeledes. Informationen lægges på facebook. Årsagen
er, at undersøgelser tyder på, at kurserne og prøverne ikke har været med til at forbedre sikkerheden.
Et medlem forespurgte, om der kan blive mulighed for at springe på nærmere fastsatte tidspunkter i
weekenderne. Andreas Künnemann oplyste, at det af rideforbundet af sikkerhedsmæssige grunde
anbefales, at der alene springes, når der er en underviser til stede. Det vil derfor som udgangspunkt ikke
blive en mulighed i weekenderne.
Det blev foreslået, at der igen oprettes et skema på opslagstavlen, hvor medlemmerne kan skrive, hvis
noget går i stykker eller lignende, således at handyman-gruppen kan tage sig af det, når de har tid.
Der var forslag om, at hvis nogen har kontakt til lokale journalister / VAF, kan man eventuelt bruge
kontakterne til at få noget presseomtale.

5

