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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),  

Obs:  Er ens initialer markeret med rødt = opgave 

 

Dagsorden 

 

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

a. Kort gennemgang af siden sidst – intet at bemærke 

b. Følges op på: 

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

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

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

Lamper er leveret, montering er ikke aftalt. CH har bolden 

Pkt. 6.a: HH OK TANKKORT – opfølg. Status ukendt – PK forhører ved HH. 

Pkt. 6.b: HH Facebook – Status intet hændt, JL giver HH frist på 14 dg. fra d.d. 

2. Piller 

PK har haft møde med leverandør, Kasper. Hvis vi skal holde nuværende pris, vil Kasper have at enten vi 

køber alt igennem ham, som aftalt eller sættes prisen op - alternativ skal vi bindes os for 12 mdr. Samlet 

omkostning er ca. 2.000 pr mdr. PK tager dialog med Kasper. 

3. Økonomi 

Gennemgang af regnskabstal fra årets først ni måneder, hvor man stod på halm - målt op mod oktober 

måned, hvor alle har været på piller. Det er for kort tid at konkludere endeligt på, men umiddelbart 

viser tallene at vi har de forventede besparelser. Samtidig er indtægter på kerneforretning 

(opstaldning/undervisning/elev) stigende og udgifter til drift er faldende, så vi begynder at se en positiv 

effekt af diverse tiltag. Prognosen viser dog  umiddelbart, at vi kommer ud af regnskabsåret 2019 med 

et underskud. 

Gennemgang af elevskole økonomi, som viser at der køres med underskud – størrelsen af underskud 

påvirkes af, hvordan fordelingsnøglen af de ansattes tid anvendes i hhv. elev og privat. Det besluttes at 

hæve priser med 100,- pr mdr. for undervisning pr. 1. januar 2020. Prisstigning varsles via FB og 

conventus lørdag d. 30/11-20109.                                                          

Der skal afholdes driftsmøde mhp. at finde løsninger snarligt. PK indkalder.                     

Gennemgang af økonomi for privatholdsundervisning, som viser et mindre overskud.  
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4. Kommende aktiviteter 

Medlemsmøde afholdes torsdag d. 23/12 kl. 19.00 

Grundet stævne opstart torsdag aften og D10 møde flyttes medlemsmøde til: 

 

Torsdag d. 30/1 kl. 19.00 

 

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

BM   19. december – PR arrangerer 

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

Julefrokost VRK  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 

a. Springmateriale, er igen bemærket på stævnerapport. 

b. Nye stævnespring fra DK Rosetter. 

JL kontakter Gerhard og aftaler møde sammen med UE mhp. at finde løsning. 

 

6. Zaboko 

JL, PK og MG har haft møde om nyt betalings/klub system, der er lavet specielt til rideklubber. 

Systemet kan uden tvivl gøre MG´s arbejdsopgaver nemmere pga. mulighederne i systemet, være 

tidsbesparende i det daglige og vi vil ligeledes lettere kunne styre månedlig balance og skabe et 

overblik.  Udsættes pt. indtil økonomiske situation er helt afklaret. 

 

7. Diverse:  

a. Der er fremsat ønske om, at der tilbydes opstaldning på halm mod merbetaling.  

Vi undersøger, hvad merudgiften for piller versus halm ift. indkøb, bortskaffelse, maskin- og 

personale udgifter. Ikke besluttet noget, men vi undersøger. 

PK undersøger pris og vi vender det igen på næste BM. 

 

b. Der har været spørgsmål ift. prisforskellen på opstaldningen mellem pony og hest. 

PK har slavisk gået alle foderskilte igennem og opdelt i kategori pony og hest. 

Det viser sig, som forventet, at der er en gennemsnitlig merudgift på+203 for en hest ift. en 

pony. Prisforskellen fastholdes. 

 

 


