
 
 Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2019 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). 
Ikke til stede: Charlotte Charmig (CC, suppleant), Mette Guldsøe (MG, suppleant), Thomas Johansen (TJ, 
Center) 
 
  
Dagsorden:  

1. Opfølgning fra sidste møde, opfølgning opgaver 

2. Status lige nu, herunder økonomi, personale, 

3. Kommende aktiviteter 

4. Eventuelt 

  

Ad 1) Opfølgning sidste møde, opfølgning opgaver: 

 

Skriv til kommunen vedr. VRK (JL, TJ, PK). Dette er udarbejdet og sendt til kommunen, vi afventer 
tilbagemelding på dette. 

Etablering af lys ved hal 4 og grus p-plads samt ekstra folde (MJ) Lys ved hal 4 og ved grus p-plads er ikke 
lavet endnu. Ekstra fold laves lørdag den 12/1, en del af hoppefolden inddrages. Måske etablerer vi endnu 
en som en del af fællesfolden såfremt at der er behov for dette. 

Partkontrakter gældende fra 1/1-2019 (JL) Disse skulle der være styr på. 

Renovering af bund i hal 2 Bliver lavet i løbet af januar. 

Ekstern hjælp til bogholderi (UJ/JL) Ekstern bogholder Torben er påbegyndt opgaverne mht. bogholderi. 

 

Ad 2) Status lige nu: 

Økonomi: Fortsat presset økonomi, store regninger i december på halm/wrap, bortkørsel af møg, samt 
store dyrelægeregninger fra elevheste. Vi prøver få startet op i vores overgang til piller pr. 1. marts. 
Forskellige forslag i forbindelse med prisjusteringer blev drøftet og skal varsles såfremt at dette besluttes. 

Personale: Danni har opsagt hans stilling pr. 1. februar. Forskellige muligheder mht. til at finde afløser er i 
gang samt at finde ekstra hjælp til foldordning. 

Springmateriale: Klubbens springmateriale er nedslidt hvilket giver kritik i forbindelse med afholdelse af 
springstævner. Et af forårets projekter bliver renovering af springmaterialet. 

B-stævne spring den 4-6/1: Færre starter end forventet, spørgsmålet er om vi fortsat skal afholde dette 
stævne, måske finde en bedre dato i forhold til de andre stævner. 

 

Ad 3) Kommende aktiviteter: 

 

Distriksmøde vedr. afvikling af stævner 28/1. MJ og Carsten Falkenskov deltager. 

Medlemsmøde primo februar 

B stævne dressur 24-27/1 

C stævne spring 1/3-3/3 

B stævne dressur 21-24/3 

 



Ad 4) Eventuelt: 

Aftale vedr. tromle: Denne aftale fortsætter selvom Danni stopper. 

Conni Kingo: Opdaterer officiel VRK FB side med ”news” 

 

Ad 5) Diverse: 

Etablering af lys ved hal 4 og grus p-plads. (MJ) 

Renovering af bund i hal 2 (Danni/PK) 

 

 

Kommende bestyrelsesmøde: ?  Alle dage kl. 19.00 med varighed af 1-2 timer. 

 

 

 


