
AGENDA BM VRK    
Dato:   16.05.2019  
Start:   kl. 19.00 
Sted:  VRK mødelokale 
Indbudte: Jesper (JL), Peer Rysgaard (PR), Christian Høffner (CH), Marianne Clemmensen 

(MC), Bente Krogh Schmidt (BK), Peter Karlskov (PK),Ulrik Eg (UE), Mette (MG), 
Per Hoffmann (PH), Birgit Toft (BT) 

 

Pkt. Emne Ansvarlig 
1.  Indlæg daglig leder – sommerferie, hvem gør hvad. 

Sommerferien:  
Der er talt med forskellige opstaldere.  
Heidi og Per holder ferie 27, 28, (29) og 30.  
Henning er her de uger, hvor Heidi og Per holder ferie.  
Heidi og Per er ansvarlige for, at der laves en plan.  
 
21.-22. juni 
Frieser-arrangement – der er aftalt, at de selv sørger for teltstald, derudover 
lejer de hal 4. 
Der tages derudover foranstaltninger i forhold til, at der kun ankommer raske 
heste.  
 
Indlæg elevskole leder - status Lotus, ejercertifikater elevheste 
 

Per H. 
 
Mette. 

2.  Siden sidst 
a) Opfølgning referat. Referat fra sidste møde ligger på hjemmesiden. 
b) Opfølgning opgaver Se nedenfor  

 

 
Alle 

3.  Status – lige nu 
a) Økonomi   

o Månedsopfølgning og 1. kvartal 2019 
Vi er pressede på økonomien. Følger situationen nøje.  
Prisjustering er på næste møde. (Opstaldning, undervisning) 
 

o Balance konti 
o Opgaver i forhold til TOBI 

PR taler med TOBI vedrørende opgaver i fremtiden og 
betaling heraf. Hvad regner han med, at det vil koste 
fremover.  
 

o Conventus/holdlister/udefrakommende ryttere 
 
Ansatte listes som passive medlemmer, men skal ikke 
afregnes for posten. De afregner på anden vis. 
Medlemmer af bestyrelsen er som minimum passive 
medlemmer 
Fodervagter, staldvagter er som minimum passive 
medlemmer (en myndig pr familie) 
 

 
PR 
 
 
Alle 
MC 
PK 
PK 
PK 
Alle 
Alle 



AGENDA BM VRK    
Der sendes via mailsystemet info ud om hjælperordning. Pr. 
1/8 strammes der op så alle får taget de hjælpertimer de skal, 
hvis ikke, så skal der betales som jf. aftalerne omkring 
hjælpersystemet.  
 
Udefrakommende ryttere, som modtager privatundervisning 
betaler fra og med 1/8  
100,- pr måned for brug af faciliteter (evt. 600 pr halve år) 
Alle skal være medlem 
(MC) taler med Mette om det.  
 

b) Personale 
 

c) SKR flytter heste pr. 1/7. Undervisning efter sommerferien? 
 

d) Istandsættelse af Rytterstuen 
e) Herbes status 

-Der rettes henvendelse til de nye opstaldere (allerede ankommede), 
så de tager temperatur på deres i 10 dage 
-Eventuelle nye opstalderes heste opstaldes i karantæne i hal 4.  
-Opstaldere som tager til stævne bruger deres sunde fornuft – rører 
ikke andres heste.  
-Udefrakommende ryttere sadler IKKE op i staldene. Jf. opslag.  
 

f) Overgang til piller, opstart (nedvaskning/kalkning af stalde) 
Overvejelser: 
Afprøve piller i nogle bokse, sætte i gang efter nedvaskning 
Drøftes på næste møde.  

 

4.  Kommende aktiviteter 
 

a) Arbejdsdag 
22/6 forslag, men skal rykkes på grund af Frieser-arrangement – PK 
melder ud. JL har talt med Ejner.  
Opgaver:  
Dele elevfold i to 
Mm 
 

b) Besøg fra Vejle Kommune den 21/5 kl. 14-15. 
JL og PK er med.  
 

c) Udlejning af faciliteter weekend uge 25 
Se ovenfor 
 

d) RidelejrVRK uge 27 
 

e) RidelejrSKR uge 28 
               

 
 
JL 
Alle 
Per H 
Mette 
PK 
 

5.  Eventuelt - IAB  
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