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Sted: Vejle Rideklub 

Til stede:  Peter Karlskov (PK - formand), Peer Rysgaard (PR kasserer) Ulrik Eg (UE BM)  
Christian Høffner (CH - BM) Jesper Lawcock (JL -referent), Thomas Johansen (TJ -VRC),  
Per & Heidi Hoffmann (PH/HH -daglig leder. Deltager i pkt. 1+2)  

Afbud:  Mette Gludsøe (MG – elevskole) 
Obs:  Er ens initialer markeret med rødt = opgave 

Dagsorden 

1. Siden sidst, hvad er der sket og hvad skal der følges op på 

a. Bente og Marianne har ønsket at træde ud af bestyrelsen. I den forbindelse er begge 

suppleanter blevet spurgt om de ville træde til, hvoraf Christian Høffner takkede ja.         Dvs. 

Bestyrelsen nu udgøres af flg.: 

i. Peter Karlskov, Peer Rysgaard, Ulrik Eg, Christian Høffner og Jesper Lawcock 

ii. Suppleanter: ingen 

2. Personale (bordet rundt) 

a. Antal opstaldede:  67, fordelt på 20 elevheste, 39 private og 8 ved Hoffmann. 

i. En privat afgang pr. 1/12 

b. Antal foldordning: 35 private, heraf 18 begge veje og 20 elevheste. 

c. Containertømning: tømmes pr. hver 14. dag, må ikke fyldes helt pga. vægt. 

d. Holdlister: tilgår, da Mette ikke kunne deltage i mødet 

e. Forbrug af wrap, hø og halm: Wrap 1 balle pr dag. Hø 1 pr uge, halm 1 balle pr. 3. uge. 

i. Fortsætter med nuværende wrap leverandør.  

ii. Forbrug af hø skal følges tættere da forbrug er højere end registeret forbrug i 

conventus. Forslag om at der fremover kun tilbydes wrap, hvis kvalitet er god nok. 

Der er tages ingen beslutning om dette pt. 

f. Diverse: 

i. Ønske fremsat om flere poser inkluderet i prisen:  

Bestyrelsen har noteret dette og vil tage dette op igen, når der er gået en længere 

periode og der er flere valide tal at basere beslutning på.  

ii. Der lægges ny asfalt i huller omkring stalde og indfaldsvej. Torsdag d. 31/10. 

iii. LED lys i hal 1+3, sprungne lamper. 

3. Økonomi 

Gennemgang af balance for 01.01.19-30.09.19 viser et underskud på tkr. –302, samme 

periode sidste år var resultat tkr. –152. 

Dog skal der reguleres for Q3 lokaletilskud på tkr. 200 som først kom i oktober, ikke oplyst 

faktura på tkr. 62 vedr. elevheste-køb i 2018 samt at regnskabsassistance/TOBI laver 

hensættelser, som ikke tidligere er gjort. Dvs. at det reelle underskud er tkr. – 102. Og 

reguleres der for faktura, er det mere retvisende (teoretiske) resultat tkr. -40.  

Der kommer en del ekstra indtægter på stævnerne i oktober, november og december. 

Vi har endnu ikke mulighed for at se resultatet af, at vi er overgået til piller, da vi kun har 

været i gang i ca. 2 måneder og der har været ekstra udgifter ifbm. med opstart. Vi forventer 

at kunne se det, når Q4 balance er opgjort - medio januar 2020. 

Traktor:  Leasing udløber 1/11 og købes fri. 

Lille grøn:         Leasing udløber 1/12 og købes fri. Vi får den værdisæt og forsøgt solgt. 
Evt. bytte med en ordentlig baneharve med indbygget tromle. 
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4. Kommende aktiviteter 

Spring C hest og pony:  22.-24. november 2019 

Dressur D hest og pony:  14.-15. december 2019 

Elev- og klubstævne:  21.-22. december 2019 

Julefrokost   21. december 2019 

Spring B hest incl. C klasser:  2. – 5. januar 2020 

Dressur B pony:  23.-26. januar 2020 

Spring C hest og pony:  14.-16. februar 2020 

Dressur B hest:  19.-22. marts 2020 

 

5. Opgaver der skal løses 

Pkt. 2.e.i:  PK informerer Kasper og PH informerer nuværende leverandør. 

Pkt. 2.e.ii:  PK laver info til medlemmer og PH sørger for at der er klart til asfaltering. 

Pkt.  2.e.iii:  PH kontakter leverandør igen mhp. udbedring.  

Sker der ingenting, laves der skriftlig henvendelse i samarbejde med CH. 

Pkt. 6.a: HH OK TANKKORT – opfølg 

Pkt. 6.b: HH Facebook  

 

6. Diverse 

a. OK tankkort, status? HH følger op og tager bolden på den. 

b. Elevskole CUP, MG har bolden på den.  

Aftalt at deltagere selv dækker omkostninger ifbm. deltagelse. 

c. Daglig ledelse skal på facebook mhp. at kunne kommunikere med medlemmer 

d. Forespørgsel på at låne hal 4 1-2 timer, ugentlig i november + december til 

lydighedstræning. Givet OK, pris er 100,- pr gang. (TJ informerer) 

 

7. Kommende bestyrelsesmøde:  

a. November d. 11 kl. 19.00  

b. December d. 19 kl. 19.00 (PR arrangerer)  

 

 


