
 

 PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

V.O.S.K. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde 

Søndag d.17.12.2017 kl. 17  

På VOSK eller hos CSJ 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og gennemgang af dagsorden. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (der er to referater til godkendelse). 

3. Formanden har. 

4. Indkomne forslag til emner: 

• Kort gennemgang af organisationen VOSK – gerne ved Peter. 

• Økonomiopfølgning og fremtiden 

• Servicekontrakt 

• Forretningsgange og kultur på VOSK med nye deltagere i bestyrelsen 

5. Indlæg fra de enkelte Sektioner. 

 

a) Rideskole. (Mie & Peter) 

 

b) Stævne. (Matilde) 

c)         Team VOSK (Simone) 

 

  

6. Evt.  

7. Næste Bestyrelsesmøde. 

 

 

Vel mødt! 

 

 

 

 

 



 

 PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

 

V.O.S.K. 

Referat fra bestyrelsesmøde  

Søndag d.17.12.2017 kl. 17 hos Caroline Sticker Jørgensen 

 

Tilstede fra bestyrelsen:  

Caroline S. Jørgensen (kasser), Jesper Voigts, Brian Christensen, Matilde Hansen 

(Næstformand), Lars G. Dinesen (sekretær), Simone Monti Vinther(Team VOSK), Mie-Helene 

Nickelback (Rideskole udvalget)  

Afbud: Peter Andreas Brinch (Formand) 

 

Referater fra møderne afholdt d. 8 oktober og d. 18 september blev godkendt, med 

diskussion af nedestående punkt. 

 

• Bestyrelsen besluttede indtil videre, at fastholde nuværende halplan. Emnet tages op 

igen på  bestyrelses seminar d. 26-28 Januar. 

 

Kort gennemgang af organisationen VOSK – gerne ved Peter. 

 

Det blev aftalt at Peter på næste bestyrelsesmøde gennemgår foreningsstrukturen omkring 

VOSK, herunder sammenhænget med foreningen ”Ridehallerne”, VOSKs leje af ridehaller mv., 

Sigrids og andres roller og ansvarsområder. 

Økonomiopfølgning og fremtiden 

Indeværende periodes resultat viser, sammenlignet med forrige periode, et postitivt resultat 

på 94.320 Kr. Det blev besluttet, at Caroline tager kontakt til Jørgen revisor for detaljer og en 

endelig bekræftigelse af dette resultat. 

Bestyrelsen drøftede budget poster, og har et budget under udarbejdelse. Endeligt budget 

forventes klart efter bestyrelsesseminaret d. 26-28 Januar. 

 

Bestyrelsen er enige om, at proceduren for indkøb i foreningen fremover skal gøres 
gennemskuelig og entydig, så Jørgen får de bedste forudsætninger til at placere udgifter under 
rette konti og så vi ensretter vores udgifter i for-alle kendte kategorier.  



 

 PERSONAL AND CONFIDENTIAL 

 

Servicekontrakt 

 

Jesper Voigts og Matilde fortalte om besværlighederne og ”brokkerierne” fra ryttere og 

gæster, i forbindelse med udførslen af arbejdet med harvning, vanding og nedskovling af 

hovslag. Jesper ønsker derfor ikke at fortsætte dette arbejde. Bestyrelsen konstaterede, at vi 

endnu en gang skal finde en ny til dette arbejde.  

 

Bestyrelsen opfordrer i den forbindele til, at alle som kommer på VOSK påskønner arbejdet 

som udføres af de ansatte og frivillige og som er med til at gøre VOSK til et godt sted at komme 

og ride.  

 

Jesper tilbød at fortsætte med servicekontrakten, med undtagelse af harvning, vanding og 

nedskovling af hovslag. 

Det blev besluttet at harvning, vanding og nedskovling udskilles i en seperat aftale, og der skal 

findes en ny person, som vil tage sig af dette.  

Caroline forsøger at finde en kandidat. 

Ny servicekontrakt udarbejdes på bestyrelsesseminaret. 

Lars taler med Sigrid mht. afdræning fra vaskepladsen og rensning af tagrender på 

udeboksene. 

Matilde kontakter Ulf, da den nye traktor ikke kan starte. 

 

Forretningsgange og kultur på VOSK med nye deltagere i bestyrelsen 

 

Bestyrelsen har modtaget en del henvendelser vedrørende diverse forhold i forbindelse med 

blandt andet rideskolen. Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet med også fremover at gøre VOSK til 

et godt sted for alle og med gode rammer for vores fælles interesse.  

Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at komme med nye foreslag, ris og ros.  

Dette skal fremover ske på e-mail til næstformanden Mathilde (matiller_83@hotmail.com ), 

hvorefter indkomne foreslag vil komme på næstkommende bestyrelsesmøde.  

 

Caroline står fremover for Mobilepay og koder mv. Caroline tager fat i Louise for disse. 

Simone står fremover for VOSKs hjemmeside. Simone tager fat i Louise for adgang og koder. 

Simone undersøger muligheden for at opdatere Klubmodulet. 

 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte diskussionen vedr. forretningsgange på næste 

bestyrelsesmøde. 

Kommenterede [CSJ1]: At alle gør det bedste og typisk 
ligger der årsager til grund som ikke alle kender. 

mailto:matiller_83@hotmail.com
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Indlæg fra de enkelte Sektioner. 

 

Rideskole. (Mie & Peter) 

Rideskolen er begyndt at afvise nye elever, da der er fuldt booket på flere hold. 

Mie stopper med Rideskolen d. 1. Juli, da hun skal starte på ny uddannelse. Der skal derfor 

findes en ny rideinstruktør. 

Mie vil gerne tage sig af sommerens ridelejr. 

 

Stævne. (Matilde)  

Louise har meddelt, at hun stopper i stævneudvalget. Bestyrelsen besluttede, at der skal findes 

en ny til stævneudvalget. Matilde kommer med foreslag.  

Louise har i forbindelse med C-stævnet d. 29-30. december tilbudt at hjælpe med at oplære en 

ny person til stævneudvalget. Stævnet er allerede næsten fuldt booket.  

Hele bestyrelsen takker i den forbindelse Louise for hendes store indsats i VOSK. 

Brian og Jesper undersøger, hvordan vi håndterer parkering i forbindelse med stævnet. 

 

        Team VOSK (Simone) 

Der er oparbejdet et ikke-forventet underskud i Team VOSK. Bestyrelsen besluttede 

undtagelsesvis, at foreningen dækker underskuddet, med udgangspunkt i at Team VOSK 

bidrager til et godt miljø, et godt renommé, samt udvikling af ride-kompetencer, helt og 

aldeles i tråd med hele foreningens værdier, mål og visioner. Indkøb af planlagte jakker 

udskydes for nu. Samtidig er der fra bestyrelsens side gjort opmærksom på, at Team VOSK som 

udgangspunkt skal dække sig selv – altså gå i nul. Som resultat af underskuddet har  Simone 

tilbudt at undervise gratis i Januar. Ligeledes undersøger Simone muligheden for at 

genforhandle Christoffers honorar. Foretningsgangen vedr. Team VOSK diskutteres og 

besluttes på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 


