
 
 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2018 kl. 19.00 – 20.30  
 
Sted: Vejle Rideklub  
Til stede: Jesper Lawcock (JL), Ulrik Eg Jensen (UJ), Peter Karlskov (PK), Charlotte Charmig (CC, suppleant), 
Mette Guldsøe (MG, suppleant), Thomas Johansen (TJ, Center) 
Ikke til stede: Morten Jacobsen (MJ), Christian Høffner (CH), 
  
Dagsorden:  

1. Opfølgning fra sidste møde 

2. Økonomi 

3. Personale 

4. Kommende aktiviteter 

5. Status afdelinger 

  

Ad 1) Opfølgning sidste møde: 

Udbedring tag/badeværelse: Centeret har sagt ok for udbedring af utæthed fra badeværelse fra 1 sal. 
Bliver sat i gang hurtigst muligt. Utæthed fra tag er blevet udbedret. 

Status overgang til piller: Udsat på ubestemt tid pga. af stigende priser på piller. Planen er dog fortsat at 
overgå til piller når priserne på piller/wrap bliver ”normale” igen. Der bliver fortsat arbejdet på en billigere 
måde at bortskaffe affald. Danni arbejder på dette. 

Priser udlejning: Priser findes på klubbens hjemmeside. Priserne forbliver uændrede for at kunne tiltrække 
endnu flere arrangementer da dette er en god indtægtskilde for klubben. JL har lavet opslag vedr. dette 
hvilket har givet flere forespørgsler. Som udgangspunkt skal der dog altid være en hal ledig for klubbens 
egne medlemmer og op staldere. 

Status point/hjælpersystem: Mette Lauridsen har denne opgave fra 2. halvår 2018 og har styr på dette. 
Hjælperlister fra 1. halvår er ikke 100% ajourført, så der vil ikke blive opkrævet penge for eventuelle 
manglende point fra 1. halvår 2018. 

 

Ad 2) Økonomi: 

Gennemgang opfølgningsskema august: August måned viser et lille underskud, primært pga. at 
undervisningen først startede op medio august. Opfølgningsskemaet er et godt værktøj for at kunne følge 
klubbens økonomi bedre. 

Generel status økonomi: Elevskole og parter fungerer rigtig godt. Fortsat høje priser på halm og wrap, der 
bliver disponeret (kortsigtet) efter bedste evne da der ikke kan købes ”stort” ind pga. klubbens likviditet. 

Status lokaletilskud (gamle kvartaler og Q3-18): JL, TJ og Jørgen Tholstrup forsøger at få arrangeret et 
møde med Vejle Kommune for at få afsluttet flere tidligere kvartaler og få aftalt fremtidig procedure for 
lokaletilskud. 

 

Ad 3) Personale: 

Daglig leder Danni er godt i gang og dagligdagen fungerer godt. Flere ting/problemstillinger bliver løst i 
dagligdagen således at bestyrelsen ikke skal blandes ind i alle ting. 

 

Ad 4) Kommende aktiviteter: 

Paint arrangement 5.-7. oktober 

D-stævne 27.-28. oktober (spring, dressur, klubmesterskab) 



C-stævne 9.-11. november (spring hest/pony) 

Medlemsmøde torsdag 6. december kl. 19.00 

 

Ad 5) Status afdelinger: 

Elev – undervisning/parter: Stor tilslutning til elevskole hvilket er positivt. Dog er nogle af elevhestene ved 
at være nået pensionsalderen. Maria Kromann er opmærksom på dette. Der bliver arbejdet på at spare 
penge sammen til et par nye elevheste på forskellig vis. 

Privat – undervisning: Stor tilslutning i spring, men efterhånden også god tilslutning i dressur. 

Opstaldning: Flere forespørgsler er modtaget og JL har lavet materiale til modtagelse af nye 
medlemmer/opstaldere. Vi håber og tror fortsat på at vi kan øge antallet af opstaldere. 

 

Ad 5) Diverse: 

Muligt arrangement der vedr. dressur rytterne. (PK) 

Kaffemaskinen i rytterstuen. (PK) 

Opfølgning på pointsystem. (PK) 

Mulighed for at tilknytte beriderelev (UJ) 

Partkontrakter gældende fra 1/1 2019 (JL) 

 

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

 

 

 


