
Referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2018 kl. 19.00 – 21.00 

 Sted: Vejle Rideklub  
Til stede: Jesper Lawcock (JL), Morten Jacobsen (MJ), Christian Høffner (CH), Ulrik Eg Jensen (UJ), Peter 
Karlskov (PK).  
Ikke til stede: Charlotte Charmig (suppleant), Mette Guldsøe (suppleant). 
  
Dagsorden:  

1. Konstituering 

2. Forventningsafstemning – bestyrelse og ansatte 

3. Status lige – økonomi, personale, kommende indsatser 

4. Kalender, kommende bestyrelsesmøder 

5. Eventuelt 

  

Ad 1) Konstituering 

Jesper Lawcook, formand 

Morten Jacobsen, næstformand 

Christian Høffner, kasser 

Peter Karlskov, sekretær 

 

Ad 2) Forventningsafstemning  

Bestyrelse:  

Interne aftaler i bestyrelsen kom på plads. 

Suppleanter inviteres til at deltage efter egen lyst samt behov. 

Ansatte: 

JL har haft møde med Danni og Maria Kroman i forhold til afstemning af arbejdsopgaver mv.  

Følgende emner blev vendt: 

• Ind og udlukning af elevheste 

• Tjek- og holdlister udarbejdes og skal bruges i forbindelse med elevskole og opstaldere for at 
kontrollere at alle elever/opstaLdere er tilmeldt korrekt.  

• Helbredstjek af elevheste på daglig basis 

• Foldordning – få heste på fællesfolden. Noget af denne bliver inddraget til flere enefolde. 

• Modtagelse af nye opstaldere – hvem gør, hvad således at vi får nye opstaldere modtaget godt. 

• Info fra opstalder til personale: Der laves nye blanke lamineret skilte som sættes op på alle bokse, 
disse anvendes til at informere personale om forhold vedr. hesten. Der indkøbes røde whiteboard 
tuscher til formålet. 

• Personale kridttavle: den ene af tavlerne i den lange stald skal fremover KUN anvendes af 
personalet til at informere opstaldere. 

• Opstalder kridttavle: den ene af tavlerne i den lange stald skal fremover bruges, hvis opstaldere har 
en besked til personale. IKKE forhold omkring heste, foder, boks og lign. Dette bruges skiltet på 
boksen til! 

• Foderskilte: opstaldere må ikke ændre på foderskilte, det må kun gøres af personale. Skilte 
udfyldes med sort tusch.  

• Beredskabsplaner – Morten Marquardsen har meldt sig til at ordne det.  

• Der bliver bestilt og ophængt nye Falck kasser. 



Referat fra bestyrelsesmøde den 30. august 2018 kl. 19.00 – 21.00 

Endvidere har JL lavet nogle oplæg til opgavebeskrivelse for de involverede personer indenfor henholdsvis 
bestyrelse, regnskab for VRK samt undervisningsdelen. Dette skal/kan bruges som en ”køreplan” 
fremadrettet. 

 

Ad 3) Status lige nu 

Fortsat presset økonomi. (Stigende priser på wrap, halm, piller) 

Positivt, at vi har fået 2-3 nye opstaldere ind på VRK samt stor tilgang i elevskolen, ventelister på flere hold. 

Overgang til at stå på piller er udsat pga. at pillerne også er steget i pris. Emnet bliver diskuteret igen på 
næste bestyrelsesmøde. Planen er fortsat at skifte over til piller, men tidspunktet skal være rigtigt i forhold 
til udgifterne. Danni undersøger om det er muligt at bortskaffe affald (møg) på billigere vis. 

Danni er kommet godt i gang. Der er mange opgaver, bl.a. derfor mødet med JL og Maria Kroman som er 
beskrevet under pkt. 2. 

Pga. stor tilmelding til springholdene, blev det blev besluttet at hal 3 vil fungere som springhal tirsdag, 
onsdag og torsdag. Der gives samtidig accept til at spring står fremme i dette tidsrum. 

Pga. stor efterspørgsel blandt medlemmerne, blev det besluttet at lave 6-8 ekstra enefolde. Dette bliver i 
området mellem elevfolden og fællesfolden. Danni og Handymand-udvalget sørger for dette. 

 

Ad 4) Kalender og kommende bestyrelsesmødet 

Kommende bestyrelsesmøder: 27/9, 11/10, 15/11, 13/12. Alle dage kl. 19.00 med varighed af 1-2 timer. 

Der bliver en del stævner og arrangementer i løbet af efteråret. En økonomisk nødvendighed for klubben. 

 

Ad 5) Eventuelt 

Opfølgning på at de forskellige udvalg bliver ”sat i gang” 

Status på søgning af tilskud hos diverse fonde. Negativt indtil videre, dog afventer vi pt. svar fra to fonde og 
vi fortsætter arbejdet. 

 

 


