
 
 Referat fra bestyrelsesmøde den 15. november 2018 kl. 19.00 – 21.00  
 
Sted: Vejle Rideklub  
Til stede: Jesper Lawcock (JL), Ulrik Eg Jensen (UJ), Morten Jacobsen (MJ), Christian Høffner (CH), Peter 
Karlskov (PK), Mette Guldsøe (MG, suppleant), Thomas Johansen (TJ, Center) 
Ikke til stede: Charlotte Charmig (CC, suppleant) 
  
Dagsorden:  

1. Opfølgning fra sidste møde, opfølgning opgaver 

2. Status lige nu, herunder økonomi, personale, møde med Hoffmann og med kommunen. 

3. Kommende aktiviteter 

4. Eventuelt 

  

Ad 1) Opfølgning sidste møde, opfølgning opgaver: 

Muligt arrangement for dressur rytterne: Heidi Hoffmann arbejder på at lave et arrangement henvendt til 
dressur rytterne.  

Kaffemaskinen i rytterstuen: Maskinen er nu fjernet og sagen skulle være afsluttet. 

Opfølgning på pointsystem: Mette Lauridsen registrer medlemspoint i forbindelse med frivillig hjælp til 
diverse arrangementer. Vi gør status med sæsonafslutning. 

Mulighed for at tilknytte beriderelev: Konklusionen er at dette vil være forbundet med en lønudgift og at 
vi pt. ikke arbejder videre på sagen da vi fortsat skal begrænse vores udgifter. 

Partkontrakter: JL har lige inden mødet modtaget udkast til nye partkontrakter fra Maria Kroman, derfor 
først mere om dette på næste møde. 

 

Ad 2) Status lige nu: 

Økonomi: November er sidste måned med lønudbetaling til Jørn. Denne besparelse sammen med flere 
arrangementer og ridestævner gør at økonomien ser fornuftig ud. Dog fortsat udfordringer med den 
daglige styring af rideskolens økonomi. Derfor undersøges muligheden for at tilkøbe ekstern hjælp til dette. 
UE vil være behjælpelig med at få en ekstern hjælp introduceret til klubbens økonomi. 

Månedsopfølgning fungerer godt og efter hensigten (at medlemmer ”glemmer” at tilmelde sig Conventus 
og dermed ikke får betalt kontingent. 

Vigtigt er at VRK er i stand til at betale husleje til Centeret for at Centeret på sigt kan investere og dermed 
forbedre klubbens faciliteter. 

Personale: Afhængig af om Maria Juul fortsat kan assistere med foldordning, så kan det blive nødvendigt 
med ekstra hjælp i vinterperioden. 

Møde med Hoffmann: JL og PK havde et møde med Per og Heidi Hofmann. Forskellige emner blev 
diskuteret og forventninger blev afstemt. 

Møde med kommunen: JL, TJ og PK var til møde hos kommunen den 1/11-2018. Et godt og konstruktivt 
møde hvor flere emner blev drøftet, bl.a. lokaletilskud og hvordan kommunen ønsker dette håndteret 
fremadrettet. Klubbens situation blev forklaret i forhold til en anstrengt økonomi, faciliteter, personale og 
ønsker mht. fremtiden. Konklusionen var at Vejle Kommune gerne ønsker at Vejle Rideklub fortsætter 
fremover. Rideklubben skal i den forbindelse udarbejde et skriv der omhandler klubbens nuværende 
situation, samt hvilke tiltag klubben agter at gøre fremadrettet for at bringe Vejle Rideklub videre. JL, TJ og 
PK vil få udarbejdet dette skriv mandag den 3/12-2018 kl. 18.00. PK informerer Birgit Skov (fra kommunen) 
om at dette skriv bliver udarbejdet snarest. 

 



 

Ad 3) Kommende aktiviteter: 

Julefrokost 17/11 

Para 17/11 

Medlemsmøde torsdag den 6. december kl. 19.00 

C stævne dressur 7-9/12 

Juleafslutning VRK den 16/12 

B stævne spring 4-6/1 

B stævne dressur 24-27/1 

C stævne spring 1/3-3/3 

B stævne dressur 21-24/3 

 

Ad 4) Eventuelt: 

Foldtider: Foldene er under pres pga. af kortere dage samt flere opstaldere. Danni er bedt om at lave et 
oplæg til hvordan dette kan løses. Regler mht. foldtider skal ”friskes op” da flere booker dobbelttider på 
foldene. Ekstra folde er et stort ønske. 

Der skal etableres lys ved hal 4 samt ved grus p-plads. MJ arrangerer en arbejdsdag hvor lys og ekstra folde 
etableres.  

Tilskud fra kommunen vedr. renovering af bund i hal 2. JL tager en snak med Danni hvordan vi løst dette 
bedst. 

 

Ad 5) Diverse: 

Skriv til kommunen vedr. VRK (JL, TJ, PK) 

Etablering af lys ved hal 4 og grus p-plads samt ekstra folde (MJ) 

Partkontrakter gældende fra 1/1-2019 (JL) 

Renovering af bund i hal 2 (JL vender opgaven med Danni) 

Ekstern hjælp til bogholderi (UJ/JL) 

 

Kommende bestyrelsesmøde: 13/12. Alle dage kl. 19.00 med varighed af 1-2 timer. 

 

 

 


