
 
 
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 14-2022 i Vestegnens Rideklub 

Tid Onsdag den 7. december 2022, kl 19.00-23.30 

Sted Hos Lone Rasmussen 

Deltagere  Tina Storbugt, Bonnie De Place, Lone Rasmussen, Nataline Jensen, Jette Jeurissen 

Bonne, Heidi Proft Jacobsen, Inger Krogh-Jensen,  

Afbud Sofie Weywadt (suppl.) 

Referent  Inger Krogh-Jensen 

 

 

 I/D/B 

Info/drøftelse/ 

beslutning 

Dagsordenspunkterne 

1 B Godkendelse af dagsorden 

Godkendt uden bemærkninger. 

2 B Godkendelse af referat fra mødet den 16. november 2022. 

Godkendt uden bemærkninger. 

3 B Principper for udlån og leje af VER’s faciliteter. 

Det blev besluttet at VERs faciliteter kan lejes eller udlånes efter følgende 

principper: 

1. Kommercielle og private arrangementer/fester  

Faciliteter kan lejes mod betaling.  

2. Ikke kommercielle, lokale arrangementer  

Faciliteter kan udlånes/stilles gratis til rådighed for lokale 

folkeoplysende foreninger, eller institutioner  



 
 
 

 

3. Andre ikke kommercielle aktiviteter i VER’s interesse 

Forudsætter en nytteværdi for VER og/eller VER’s medlemmer 

Faciliteter kan udlånes/stilles til rådighed mod betaling af positive 

udgifter. 

Betingelser for leje og udlån af faciliteter: 

Alle aftaler om leje eller udlån indgås ved skriftlig aftale med bestyrelsen. 

Arrangør påtager sig det fulde ansvar for sikkerhed og overholdelse af VER’s 

ordensregler. VER holdes skadesløs for skader på VER’s ejendom og ting 

mv, som VER har ansvaret for. 

Faciliteter skal afleveres i samme stand som ved overlevering. 

Lejen fastsættes med udgangspunkt i en takst, som er vedtaget af 

bestyrelsen. 

Ved ikke kommercielle udlån betales for VER’s positive udgifter ved 

arrangementet herunder forbrug, personale og evt. rengøring. 

4 B Ventelisteregler, bilag - oplæg fra Inger, dateret 5.12.2022  

Godkendt med følgende ændringer: 

Gruppe 1 – Boksgaranti udvides til også at gælde pensionærer, der tager på 

uddannelsesophold, f.x. efterskole. Gælder kun ét ophold og ikke flere på 

hinanden følgende ophold. 

Gruppe 2 fortrinsret for rideskoleelever , udvides til også at gælde personer 

der har haft part på opstaldet hest på VER i mindst 6 mdr. 

5 I Orientering fra driftsudvalget herunder økonomisk rapport 

v/Tina, Bonnie og Lone. 

Der er lidt rod i klubmodul pt.  

Klubben har 565.000 kr. i banken, der venter dog nogle større betalinger i 

den kommende tid. 

Aftalt at der fremover ved udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmødet 

vedlægges en balance via klubmodul og en bankbalance, så bestyrelsen 

løbende kan følge klubbens økonomiske udvikling.  

6 I Orientering fra RJU v/ Nataline 



 
 
 

 

Deltagelse i elvecup er udsat et år. Det er et stort arbejde og kræver 

planlægning fx stillingtagen til udvælgelseskriterier af de elever, der skel 

deltage.  

Sættes på listen over klubbens prioriterede aktiviteter i 2023 med henblik 

på deltagelse i 2024. 

Plan for lille Pepsis fremtid som rideskolehest blev drøftet. Afklares i dialog 

med ejeren. 

7 I Orientering fra MAF v/Heidi 

Drivgang forventes helt færdiggjort med toplag inden udgangen af 2022. 

Afhænger dog af vejret. 

Arbejdet med reparation af høskurene er i gang. 

8 I Orientering fra SSU v/Jette 

Der er indmeldt stævnedatoer til DRF, bilag vedlægges. Det bemærkes, at 

der er meldt flere datoer ind som alternative muligheder, da vi ikke kan 

forvente at få præcis de datoer, vi ønsker. 

Der er søgt om 2 rigtige springstævner, da der tilsyneladende er stor 

tilfredshed med vores baner og stævneafvikling hos de startende. 

9 I Orientering fra SLU v/Inger 

Næste projekt til ansøgning om legat/fondsmidler er til LED belysning i 

ridehusene. Afventer tilbud fra elektriker. 

10 D Opfølgning på beslutninger (implementering) og kommunikation 

Det er bestyrelsens mål at tilrettelægge arbejdet med at drive virksomheden 

VER på en sådan måde, at bestyrelsesarbejdet er mere overkommeligt for 

den enkelte og driften kører smidigt og kontinuerligt.  

Emner, der bliver ved med at cirkulere, og beslutninger der konstant 

udfordres, revideres eller modificeres, er svære at forholde sig til for alle 

parter og er alt for arbejdskrævende for bestyrelsen.   

Aftalt at når bestyrelsen har truffet beslutninger, skal beslutningen hurtigst 

muligt implementeres, som aftalt og kommunikeres til medlemmerne.  



 
 
 

 

11 D Budget 2023 

Forslag til prioritering af opgaver og midler:  

a) Måtter til foldindgange i forlængelse af anlæg af ny drivgang 

b) Udskiftning af lyskilder til LED-belysning i ridehallerne 

c) Konkrete aktiviteter (planlægning af elevcup mhp deltagelse i 2024) 

d) Hensættelser til større anlægs- og vedligeholdelsesarbejder i de 

kommende år f.eks. nye ridebaner, telthal 

e) Prisreguleringer generelt 

f) Serviceniveau 

 

Budgetprocessen, se Bonnies mødeplan 

12 D Pensionærmøder, opfølgning på mødet den 22. november 2022 

Enighed om, at pensionærmøder ikke må være forum for diskussion om 

enkelt-sager eller –personer. Pensionærerne opfordres til at benytte 

bestyrelsens åbne halve time for medlemmer forud for næsten alle 

bestyrelsesmøder, hvis de har noget på hjerte eller vil klage over noget eller 

nogen. 

13 D  Eventuelt 

Aftalt at bestyrelsen sætter emnet kontraktjusteringer, herunder 

opsigelsesvarsel, på dagsordenen på det næste møde. 

Foldregler opdateres vedr. vand, da der ikke står noget om dette i de 

gældende. Spørgsmålet om tildeling af stråfoder på fold tages op på næste 

møde. 

 

 

 


