
Referat 

Dato for afholdelse: 22.03.2022 kl. 17.00 
Sted:  VRK 
Inviterede deltagere: Mette Gludsøe (MG), Anne-Dorte Egeskov (AD), Christian Høffner (HF),  

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

1. Godkendelse af referat 

Referat godkendt. 

Status og opfølgning på opgaver fra sidste møde: 

▪ Freelance undervisning: MG + AD melder ud til medlemmer i denne uge/12.  
Det er kun faste tilknyttet undervisere der må undervise. ”Freelance løsning” var en 
overgangsløsning der blev etableret da medlemmerne grundet personalesituationen manglede 
undervisere. Dvs.  klubben går tilbage til gamle vilkår. 

▪ Kommunikationsplan er lavet, overdrages til ny bestyrelse. 
▪ Folde – laves 3. april af frivillige medlemmer. 
▪ Belysning, vi afventer tilbud. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

3. Meddelelser og indkommende forslag 

Der er lidt forvirring omkring freelance undervisning, der er kommet spørgsmål fra medlemmer om ordning. 

Der laves en udmelding jf. pkt. 1, freelance herover. 

4. Økonomi 

Regnskab viser pr. d.d. for perioden januar til marts måned et resultat på + 78.000 mod et resultat på – 
69.000 i 2021. 
Vi oplever prisstigninger på stort set alle forbrugsvarer og klubben kan ikke absorbere stigninger i driften. Vi 
er derfor nødsaget til at varsle en prisstigning + 10%, på alt - priser afrundes. JL laver udkast til info.  
De gratis 3 kg wrap fjernes. Ændringer og prisstigninger træder i kraft pr. 1/5-2022. 

5. Personale 

a) Offentliggøres ikke. 

b) Per har bestilt piller, antal vi modtager er ukendt, det er pr. svært at få piller overhovedet. 

Der er bestilt wrap. Der er bestilt Equifirst og foder til silo.  

c) Gunnild starter op 1. april kl. 07.00.  

d) Alexander starter op 1. april kl. 07.00. 

e) Beskrivelser for staldmedhjælperne på skånejob gennemgået – info skal overbringes til Alexander 

og Gunnild ved deres opstart 1. april. 

6. Kommende aktiviteter 

a) D-stævne i april er aflyst. 
b) Udlejede faciliteter: 

I. Dansk PRE kommer den 19. – 21. august, de skal bruge cirka 24 bokse. 

7. Eventuelt 

Kommende bestyrelsesmøder 19. april + 3. maj.  

Generalforsamling onsdag d. 11. maj kl. 19.00 

Der er en medlemsrestance på ca. 11.000 d.d. Der er er lavet flere betalingsvarsel og der fremsendes nu 

sidste varsel inden inkasso og opsigelse af ydelser. JL+BS 


