EGF 17. november 2021 – indledning v./formanden
Velkommen til EFG i Vindinge Rideklub.
Vindinge Rideklub står i en vanskelig økonomisk situation, efter en længere periode med højere udgifter
end indtægter i klubben og hvor der til stadighed gennem året er dukket ubetalte regninger frem fra
2020. For at løse udfordringen nu og her har vi på kort sigt kigget på, hvilke leverandører vi har kunnet
søge henstand hos. Pt har vi henstand for godt 67.000 til det nye år. På længere sigt er det bestyrelsens
opfattelse, at der er behov for væsentlige justeringer af klubbens daglige drift, for at bringe indtægter og
udgifter i balance. Som der tidligere er informeret om, per mail, har bestyrelsen taget det første skridt til
en nu og her forbedring af klubbens økonomi, idet vi har opsagt daglige leders nuværende kontrakt, men
samtidig har bestyrelsen tilkendegivet sit ønske om, at der indgås en aftale, om genansættelse på andre
vilkår.
Bestyrelsen ønsker at inddrage medlemmerne i klubbens aktuelle situation, for at få medlemmernes
indblik i at sætte retningen og finde løsninger for klubbens fremtid.
På bestyrelsesmøde 23.9.21 blev bestyrelsen, under punktet økonomi, orienteret om, at der var styr på
økonomi og leverandører samt at der stod et lille overskud på hovedkontoen og at der var penge på
udvalgskonti. Det viste sig ikke at være tilfældet idet vi havde ubetalte regninger på daværende
tidspunkt. Formand og Personaleansvarlig satte sig for at finde hoved og hale i situationen som viste sig
at stå værre til end forudset. Der blev udarbejdede et økonomisk overslag til bestyrelsesmødet 26.
oktober 2021 hvor bestyrelsesmedlemmerne blev gjort bekendt med, at rideklubben befandt sig i en
vanskelig økonomisk situation. Bestyrelsesmødet blev brugt på at få et bredere overblik over økonomien
og diskutere hvilke tiltag der var nødvendige. Efter ønske fra bestyrelsesmedlemmerne blev der ingen
beslutninger taget samme aften, men bestyrelsen besluttede at mødes igen dagen efter. På mødet 27.
oktober 21 så vi desværre ikke anden udvej end at nedlægge stillingen daglig leder og arbejde videre på
en ny langsigtet løsning med sundere økonomi. Efter disse to møder stod det klart, at vi på den
kortsigtede plan står med en vanskelig økonomi.
Bestyrelsen mødtes igen den 6.11.21 med henblik på at se på mulige løsninger. Både kortsigtede og
langsigtede samt forberede os på den ekstraordinære generalforsamling. Vi havde på dette møde
indkaldt bistand fra Rideforbundet for at få deres erfaringer fra lignende situationer i andre klubber.
På mødet blev budgetudkast gennemgået og tilrettet med kasserens bemærkninger. Mødet fortsatte
igen mandag aften 8.11 dog uden Rideforbundet. Her blev økonomien vendt igen med yderligere
afklaring for budget 2022 og overblik over den økonomiske nuværende situation til fremlæggelse på EGF.
Vi vil nu gennemgå den kortsigtede situation og budgetudkastet for 2022.

