Referat fra bestyrelsesmøde den 15. 02.2022
Dato for afholdelse:
Inviterede deltagere:
Afbud:
Referent:

15.02.2022 kl. 17.00 – 19.15
Mette Gludsøe (MG), Anne Dorthe Egeskov (AD) Christian Høffner (HF)
Birgit Skov (BS) Jesper Lawcock (JL) Tanja T. Feddersen (TF) Mette T. Lauridsen (ML)
AD og TF.
JL

1) Referat, godkendt.
2) Dagsorden, godkendt.
3) Meddelelser.
Christian Høffner har tilbudt sin hjælp i bestyrelsen som suppleant, hvilket bestyrelsen har takket ja tak til.
Det betyder at Jesper Lawcock indtræder som bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen består således af:
Formand:
Mette Sodeman Gludsøe
MG
Næstformand:
Anne Dorthe Egeskov Christiansen
AD
Kasserer:
Birgit Skov
BS
Sekretær:
Tanja Thorndal Feddersen
TF
Medlem:
Jesper Lawcock
JL
Suppleant:
Mette Tandrup Lauridsen
ML
Suppleant:
Christian Høffner
HF
4) Økonomi.
a) Gennemgang af årsregnskab.
Sidste hånd er ved at blive lagt på årsregnskabet og resultatet forventes af lægge mellem +450-500 tkr.
Stor ros til BS for hendes store indsats bl.a. ift. arbejde op mod tilskudspuljer og kommune, men også
generelt for at holde 100% styr på tingene.
b) Afregning af fodervagter og undervisning m.m.
Afregningsformen på fodervagter (hhv. aftenfodring/weekendvagter) samt undervisning fungerer ikke
optimalt, der er meget administrativt arbejde i nuværende version.
Det blev diskuteret der skal indgå en obligatorisk holdtime i en opstaldning i en eller anden form.
i.
ii.

BS lægger op til at der laves ny afregningsform.
BS lægger op til at prislisten simplificeres.
Punkt 4a i + ii tages op igen på næste bestyrelsesmøde.

c) Administration vedr. nye kontrakter for eneundervisning.
Der skal skabes overblik over udleverede og underskrevne kontrakter. Der skal laves mere detaljeret
kontrakt, som skal erstatte nuværende. Følgende bør inkluderes i ny version: tidsbegrænsning,
bookingsystem/løbenummer, betaling, indbetalingskontrol.
MG har bolden i samarbejde med JL, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
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d) Fremtidigt samarbejde med Vejle kommune
BS forklarede kort om den nye ordning for lokaletilskud, hvor man fremadrettet modtager tilskud
baseret på aktivitetstimer med minimum 3 deltager over en periode på en time. Den ny ordning vil give
en stor økonomisk udfordring for VRK, da vi har mange ”døde” timer i løbet af en dag.
Der skal laves en plan for, hvordan vi imødekommer dette, hvilket måske kan få indvirkning på, hvordan
f.eks. undervisning og andre aktiviteter fremadrettet planlægges og udføres.
Punktet er uafklaret og vil blive behandlet løbende. BS er i dialog med kommunen om en
overgangsordning.
5) Opfølgning medlemsmøde.
a) Kommunikation
Der skal udarbejdes en kommunikationsplan for, hvilke platforme der kommunikeres: hvad, til hvem og
hvornår.
Klubben har d.d. flg. platforme:
1. en offentlig facebook gruppe (1)
2. en medlemsfacebookgruppe (2)
3. en opstalder facebook gruppe (3)
4. en elevskole/parts facebook gruppe (4)
5. en instagram profil (5)
6. Conventus (6)
JL forhører om de medlemmer som efterlyser dette, vil påtage sig opgaven.
Den nuværende tone i diverse opslag blev diskuteret og i den forbindelse om bestyrelsen fortsat skal
godkende opslag i grp. 1 + 2. Det blev besluttet at bestyrelsen fortsat skal godkende, da tonen i flere af de
opslag (som pt. ikke godkendes og derfor ikke kan ses af medlemmerne) ikke er god eller konstruktiv. Dette
specielt set i lyset af at man har en forpligtelse til at skærme specielt børnene i denne sammenhæng.
b) Referater.
Manglende referater er lagt op på hjemmeside.
c) Aktivitetskalender.
Der skal laves en aktivitetskalender, hvor medlemmer kan se, hvilke aktiviteter der sker i klubben.
Dette ift. stævner, udlejning af faciliteter og aktiviteter generelt.
MG undersøger om det kan lægges op på hjemmesiden og vender retur.
Tages op på næste bestyrelsesmøde.
d) Kultur i klubben.
Den nuværende kultur i klubben blev diskuteret og der er er enighed om at vi alle skal gøre en ekstra
indsats for at forberede denne mhp. at få stemningen og sammenholdet styrket. Bestyrelsen skal gå
forrest i denne indsats. Der skal opfordres til en faktuel kommunikationsform, hvor man taler til
hinanden og ikke om hinanden i alle aspekter i klubben. Der henvises til i øvrigt til eksisterende
forordning på hjemmesiden:
https://vejlerideklub.dk/wp-content/uploads/2017/02/Ordens-og-adf%C3%A6rdsreglement.pdf
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6) Personale.
a) Rekruttering
Der er dialog med berider om stillingen som daglig leder.
Så snart bestyrelsen ved mere, vil medlemmer blive informeret.
Der søges en staldmedarbejder/staldmester, med ansvar for stalde og fold.
Så snart bestyrelsen ved mere, vil medlemmer blive informeret.
Der er fundet afløser for alle mandagshold, der skal laves skriftlig aftale. Der meldes ud asap.
b) Plan frem mod og efter 1. april.
Bestyrelsen forventer at alt kører som det skal t.o.m. 1. april.
7) Kommende aktiviteter.
a. Stævner
Kommende stævner:
▪ D stævne 26. – 27. februar
▪ B stævne Horse World Cup 3. – 6. Marts
b. Udlejet faciliteter
Tilgår.
Punkt 7a + 7b kommer ind i aktivitetskalenderen (5c), når denne er planlagt.
8) Eventuelt.
a. Aktiviteter og indsatser der kan højne stemningen og fællesskab
Der blev diskuteret hvilke aktiviteter som kan højne stemningen på VRK.
Forslag kunne f.eks. være:
Pudsedag, Damedag, E stævner, Bag dine egne godbidder, fællesspisning m.fl
Der mangles dog hænder til at gennemføre ovenstående og bestyrelsen håber at medlemmer vil
træde til.
b. Ønske om flere folde
Der er fremsat ønske om flere om mindre folde af medlemmer, da tendensen er flere ønsker enten
enefolde eller fold til 2 heste. Medlemmer har fremlagt budget og vil selv forestå opgaven.
Bestyrelsen takker ja, og der udpeges ansvarlig ift. udførsel samt info til medlemmer om hvordan og
hvornår.
c. Elevskole
▪ Sadler gennemgås af sadelmager 23/2.
▪ Der er pt. ventelister til elevskolen.
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d. Belysning i hallerne
Det sker ofte at lyset ikke slukkes i hallerne og at man tænder alt lys uden grund. Prisen på el er
steget meget og det koster klubben mange penge.
HF undersøger om det er muligt med installation af sensor og om man det kræver en ”nøgle”, hvis
man vil tænde mere en 2 rækker lys i hal 1 + hal 3.
e. Varmepumpe
BS informerede om at klubben har accept at tilskud til varmepumpe i rytterstue, så el radiatorer kan
sløjfes. Der er pt. ikke gjort mere i sagen.
f.

Ponyfræser
Der blev gjort opmærksom på, at der pt. er mange ponyfræsere.
Behov skal undersøges og der retningslinjer skal synliggøres, på skrift, samt indskærpes.
Aflønningsform skal ligeledes evalueres.
ML tager bolden på denne.

g.

Dato for næste bestyrelsesmøde:
▪ 1.marts kl. 17.00, sted tilgår.
▪ Input til dagsorden senest 25. februar.
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