Referat fra bestyrelsesmøde den 25. januar 2018 kl. 19.00 – 20.15
Sted: Vejle Rideklub
Til stede: Jesper Lawcock (formand), Morten Jacobsen (næstformand), Christian Høffner (kasserer), Julie
Breum, fra kl. 19.40 (referent for så vidt angår pkt. 5), Christina Højsholm Tønnersen (referent for så vidt
angår punkt 1-4, Per Hoffmann (daglig leder).
Ikke til stede: Betina Molter, Alexander Harritz, Danni Bjerremand (suppleant), Søren Karlskov (suppleant),
Maria Kroman (Elevskoleansvarlig).
Dagsorden:
1. Opdatering på dagligdagen
a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
b) Status på dagligdagen (fold, undervisning, opgaver, udfordringer osv.)
c) Diverse
d) Status på administration og regnskab
e) Status på elevskole (opgaver, udfordringer, elevheste- og ponyer)
f) Diverse
2. Økonomi
a) Status bankkonto og likviditet
b) Status Conventus
c) Udkast til budget 2018 (vedhæftet)
3. Personale
a) Status generelt
4. Gennemgang udvalg:
a) Aktivitetsudvalg
Kommende aktiviteter
b) Stævneudvalg – opdateret 1. Halvår 2018
Status B springstævne januar
Kommende aktiviteter, se vedhæftede kalender
c) Handymanudvalg
d) Køkkenudvalg
5. Diverse/stillingtagen til
a) Hjælperlister til springstævner, mangler ansvarlig
b) Regler løse heste og longering
c) Anvendelse af folde ift. korttidsopstaldere
d) Klager over at udefrakommende sadler op i den lange stald
Ok eller ej? Hvis nej, hvor så?
e) Dato for bestyrelsesmøde i marts
f) Dato og dagsorden for næste medlemsmøde
g) Dato for generalforsamling 2018
Hvem fortsætter og hvem stopper i bestyrelsen?

Ad 1) Opdatering på dagligdagen
a) Antal tomme bokse (til- og afgange)
Per oplyste, at der er 6 tomme bokse
b) Status på dagligdagen (fold, undervisning, opgaver, udfordringer osv.)
c) Diverse
Der var Intet at bemærke til punktet.
d) Status på administration og regnskab
Der er blevet oprettet to nye fem-cifrede mobilepaykonti, således at der fremover er
mulighed for at holde sekretariat/stævner/daglig drift adskilt fra køkkenets betalinger.
Conventus er nogenlunde kørende.
Fakturaer skal på sigt scannes ind til revisoren via systemet e-conomic. Det er en del af
Maria Kromans ansvarsområde.
Revisoren beholder opgaven med at søge lokaletilskud hos kommunen, mens Maria
Kroman får ansvaret for løn.
e) Status på elevskole (opgaver, udfordringer, elevheste- og ponyer)
Lady, som har været på prøve, returneres.
”Varmerummet” i hal 2 skal fremover bruges til opbevaring af elevhestenes udstyr, da
rummet ikke længere anvendes til handicapridningen.
Der er fra medlemsside forespurgt til at få etableret opstigningsmøbel i hal 1 magen til det i
hal 3. Dette indkøbes.
f) Diverse
Christian Høffner har søgt tilskud til en minispringbane ved kommunen.
Ad 2) Økonomi
a) Status bankkonto og likviditet
b) Status Conventus
Behandlet under punkt 1.
c) Udkast til budget 2018 (vedhæftet)
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 3) Personale
Ad 4) Gennemgang udvalg:
a) Aktivitetsudvalg
Kommende aktiviteter
Der var intet til punktet, da Maria ikke var til stede.
b) Stævneudvalg – opdateret 1. Halvår 2018
Status B springstævne januar
Kommende aktiviteter, se vedhæftede kalender
Punktet blev udsat til næste møde.
e) Handymanudvalg
Der var intet til punktet, da Danni ikke var til stede. Det er uklart, hvad status er i forhold til at
få etableret belysning ved enden af hal 3+4, ligesom det er uklart, hvad status er i forhold til
vandingsanlægget.
f) Køkkenudvalg

Ad 5) Diverse/stillingtagen til
a) Hjælperlister til springstævner, mangler ansvarlig
Christina oplyste, at det i stævneudvalget er aftalt, at den/de stævneansvarlige selv er ansvarlige
for hjælperlisterne til det enkelte stævne. For så vidt angår springstævner, som Hanne Gier
varetager, vil det derfor fremadrettet være Christina, der har opgaven med hjælperlisterne.
b) Regler løse heste og longering
Reglerne er sådan, at der må longeres i hal 2 og – hvis hal 2 er optaget – til nøds i hal 3. Der må ikke
longeres i hal 1. Kun hal 2 må anvendes til løse heste, og kun hvis de er under opsyn. Reglerne skal
overholdes af alle.
c) Anvendelse af folde ift. korttidsopstaldere
På grund af udfordringer med uro i flokken og problemer med rangordenen på fællesfoldene blev
det besluttet, at heste, der kun opstaldes for kortere perioder (dvs. uden at der indgås
opstaldningsaftale), fremover ikke kan få adgang til at benytte fællesfoldene.
d) Klager over at udefrakommende sadler op i den lange stald
Ok eller ej? Hvis nej, hvor så?
Det blev oplyst, at det er blevet påpeget, at der er forøget smittespredningsrisiko ved, at fremmede
heste får adgang til staldene. Der var enighed om, at det er i orden, at de, der betaler for
facilitetskort, bruger faciliteterne i forbindelse med op- og afsadling, idet eventuel
sygdomsspredning vil kunne ske allerede ved, at udefrakommende heste har adgang til ridehuse
m.v.
e) Dato for bestyrelsesmøde i marts
Torsdag den 15. marts 2018 kl. 19.00
f) Dato og dagsorden for næste medlemsmøde
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00
g) Dato for Generalforsamling
Hvem fortsætter og hvem stopper i bestyrelsen
Der blev ikke fastsat dato. Det står klart, at der skal findes 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer og
mindst 1 suppleant.
Ad diverse
- Jesper oplyste, at det efter yderligere granskning og beregninger har vist sig, at priserne for
springundervisning ikke hænger sammen med udgifterne, navnlig under hensyn til, at der slides
temmelig meget på materiellet.
- Jesper oplyste, at det i forretningsudvalget har været drøftet, at det igen bliver aktuelt med
generelle prisstigninger. Forretningsudvalget kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

