
Referat – bestyrelsesmøde VRK 

Vejle Rideklub, den 15.06.2020 

Deltagere: Høffner, Mette G. Per H., Heidi H., Peer, Peter K., Jesper L., Ulrik, Thomas J. 

1. Dagligdag ved personale: 
1.1. Kort status hverdag: intet at bemærke, nok at lave men tingene kører. 

1.2. Sommerferie: opstart elevskole og holdundervisning den 10/8.  

• Mette G. melder ud. 

1.3. Foderskilte skal opdateres 

• Heidi sørger for det. 

1.4. Porten ved den lange skal fikses 

• Det ordner Thomas/centeret 

1.5. Opdatering den økonomiske situation. Vi er endnu mere presset grundet corona og deraf 

manglende indtægter fra stævner, aflyste aktiviteter, opsagte bokse fordi folk har valgt at tage 

hestene hjem eller lign., udlejning, undervisning osv. Men overordnet set er platformen på plads 

og der er etableret et godt overblik og system. Centeret har ydet støtte i perioden. 

1.6. Ridelejr: elevskole i uge 26. Privat i uge 27. 

1.7. Arrangement i juni ved Paint er aflyst – uvist om det bliver til noget. 

1.8. Der er Connemar arrangement i september – Per H. er i dialog. 

1.9. Heidi H. prøver at finde en der kan arrangere landsstævner i dressur. 

1.10. Nedvaskning af bokse sker ikke i år, grundet corona. 

1.11. Lærke indtræder i aftenfoder gruppen (fredag) i juli rul. 

1.12. Sommerferieplanen: 

• Elevheste tager på sommergræs mandag d. 29. juni og retur 26. juni. 

• Dagssats er samme som weekendvagten. 

• Uge 28:   Mette G. 

• Uge 27, 30, 31:   Heidi H. 

• Uge 29:   Bente (minus torsdag) 

• Foldordning aftales direkte med staldvagt – koster 15,- hver vej. 

• Aftenfodring turnus fortsætter i sommerferien. 

• Weekendvagterne forsætter i sommerferien. 

2. Økonomi: 
2.1. 2020: Gennemgang af mdr. 1 til mdr. 5-2020. Der er kommet styr på indtægter og udgifter da pille 

tiltaget nu har slået helt igennem. Der er nu godt styr på udgifter pr hest. Dog udfordret på 

manglende indtægter på undervisning, stævne og en del opsigelser fra opstaldere.  

2.2. 2019 regnskab: Gennemgang af udkast, ingen større bemærkninger. Rettelser sendes til Tobi. 

3. Generalforsamling: 
3.1. Der er to datoer er i spil: tirsdag den 11/8 kl. 19.00 eller torsdag den 13/8 kl. 19.00. Vi beder Tobi 

om at deltage og afventer hans tilbagemelding.  

4. Update fra VRC: 
4.1. TC må yde tilskud, men ikke lån. Derfor har centeret ydet et tilskud på 150.000 i maj måned. 

4.2. Der er intet nyt fra kommunen.  
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5. Diverse: 
5.1. Der laves facebook boost ift. at skaffe nye opstaldere. (august gratis, ved opstaldning i 2. halvår) 

• Jesper tager bolden på den. 

5.2. Klippekort til undervisning og ridehuskort. 

• Jesper tager bolden på den. 

5.3. Personale sag: diskuteret med bestyrelsen. PK går videre med det aftalte. 

 

Næste bestyrelsesmøde er i forbindelse med generalforsamling. 

 

 

 


