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Vejle, den 4. marts 2022  

Dato for afholdelse: 01.03.2022 kl. 17.00 –  

Sted:  VRK 

Inviterede deltagere:  Mette Gludsøe (MG), Anne-Dorte Egeskov (AD) Christian Høffner (HF)  

Birgit Skov (BS) Jesper Lawcock (JL) Tanja T. Feddersen (TF) Mette T. Lauritsen (ML) 

Afbud:  TF 

Referent:  JL 

 

1. Godkendelse af referat, godkendt. 

Status og opfølgning på opgaver fra sidste møde 
 

▪ Freelance undervisning lukkes ned pr. 31/3, så det kun er ansatte der må undervise kun tilknyttede 

undervisere kan undervise. Derved er bookingsystem ikke nødvendigt. MG melder ud via conventus og 

medlemsgruppe. Dvs. fremover kan Gustav, Jimmi, ny daglig leder og elevskoleundervisere undervise. 

▪ Kommunikationsplan, medlem ville ikke hjælpe. JL laver udkast. 

▪ Aktivitetskalender, udsat. 

▪ Aktiviteter der kan højne klubånd, der har allerede været afholdt pudsedag. Medlemmer melder 

løbende ind med forslag. 

▪ Folde: fået medlemsmail med bekymring. MG forklarer løsning til medlem.  

Der mangler en konkret plan – MG følger op. 

▪ Foldordning i uge 7 refunderes i marts opkrævningen. 

▪ Elevskole, sadler – en del sadler blev kasseret eller omstoppet. Der skal købes erstatninger ind for de 

kasserede. 

▪ Belysninger i haller, følere kan ikke installeres da udgifter bliver for stor. Der laves nøgle til hal 1+3 så lys 

som standard kører med halv kraft. Der kommer tilbud. LED lamper i hal 1 + 3 gennemgås og skiftes. Hal 

2, kommer tilbud på udskiftning til LED. HF har bolden. 

▪ Ponyfræser er der kommet styr på. 

 

2. Godkendelse af dagsorden, godkendt. 

 

3. Meddelelser – ingen. 

 

4. Økonomi.  

a) Månedsstatus: Der er et lille plus i januar måned, dette på trods at stævne indtægterne i januar 

ikke har været gode. 

 

5. Personale 

a. Offentliggøres ikke 

b. Ny daglig leder er fundet med opstart 1. april. MG melder ud. 

c. Staldmedarbejder, der er kommet nogle ansøgninger. MG + 1 afholder samtale og inddrager ny 

daglig leder i processen. 

d. Offentliggøres ikke. 
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6. Kommende aktiviteter 2022. 

a) Stævner 

▪ 03.03 - 06.03.2022 B stævne, pony dressur 

 

Det blev diskuteret om man fortsat skal afholde B stævner, da opgaven og den indsats der skal lægges i 

det – målt op imod det økonomiske output - bliver mindre og mindre. B stævner giver generelt ikke et 

tilfredsstillende overskud. 

 

b) Udlejet faciliteter.  

Der er pt. ingen der har booket sig ind. 

Kontaktperson fremover ifbm. udlejning er AD + VRK Gmail. JL laver udkast. 

 

7. Eventuelt 

a) Dato for næste bestyrelsesmøde: 22. marts kl. 17.00 

b) Dato for generalforsamling, forventet:  11. maj  kl. 19.00 

 

 


