
Forslag til nedsættelse af Interesse/arbejdstimer  
 
Motivation 
For klubben er det vigtigt, at medlemmer yder en ekstra indsats dels ifm. arrangementer, stævner, 
bestyrelsesopgaver, vedligehold af udstyr og udendørsarealer mv., og dels ifm. udvalgsarbejde af forskellig art.  
Og det skal være muligt at bidrage på forskellig vis, og der hvor ens interesse, kapacitet og kompetencer tjener 
klubbens bedst mulig (alle er eksempelvis ikke de bedste med hammer og sav eller stævnearrangører – men gode til 
noget andet). 
 
Omvendt skal det også være realistisk at kunne nå at lægge arbejdstimerne (som det er lige nu er det nærmest en 
fuld arbejdsuge, der skal lægges udover et fuldtidsarbejde – og det er trods alt en hobby). Og med hensyntagen til at 
mange både har studie, studiejob, fuldtidsarbejde, familie, børn og andet socialt liv, som der også skal være plads til. 
 
Og hvor er balancen??? Nogen har mulighed for at lægge en masse timer og andre har ikke samme muligheder. Og 
som forening skal det være muligt at tilgodese alle. Og de mange timer som skal lægges nu synes vi hører fortiden til, 
hvor sammenholdet og interessen for klubben ikke var så stor, som vi oplever den i dag (dejligt for det). 
  
Derfor foreslås det, at nedsætte de nu fastsatte arbejdstimer til 25 timer om året pr. familie. Og dem som så har 
ekstra overskud kan byde ind med flere timer eller deltage i klubbens udvalgsarbejde. 
 
Det foreslås desuden at droppe reglen om, at hvis et medlem stiller op til et stævne, så skal der lægges yderligere 2 
timer pr. stævne. Denne regel trækker i negativ retning og klubben kan risikere, at medlemmer dropper at stille op 
grundet dette. Og vi vil vel gerne have mange startere og godt gang i stævnerne igen – også med deltagelse af 
klubbens egne medlemmer og pensionærer. 
 
Med den rette klubånd skal vi nok få folk til frivilligt at stille op, når der afholdes arbejdsdage (de skal bare være 
planlagt og meldt ud i god tid) samt deltage ved stævneafholdelser og andre arrangementer.  
 
Til sammenligning med andre klubber ligger VER højst med antal arbejdstimer; 

Klub  Antal timer  Pris pr manglende time  

Vestegens rideklub 34 200 

Hedehusene  30 bliver sat ned til 15 100 

ARK  12  100 

Roskile  15 0 

Vallensbæk  0 0  

Hvidovre  0 0 

Ballerup  0 0 

Frederiksværk  0 0 

Askelund  0 0 
Parcelgården  0 0 

 
Forslag 1 
Det foreslås at årlige arbejdstimer nedsættes til 25 timer pr. familie for 1 hest/pony, og plus 5 timer for hver 
hest/pony en pensionær måtte have herudover.  
Eksempelvis; 
1 pensionær/medlem med  1 hest/ pony  25 timer 
1 pensionær/medlem med  2 heste/ponyer 25 timer + 5 timer osv 
 
Interessetimer kan lægges på de af klubben arrangerede arbejdsdage, stævner, aktiviteter, arrangementer samt 
løbende vedligehold der af bestyrelsen besluttes skal foretages. 
 



Interessetimer som ikke lægges faktureres medlemmet/rideskoleparten/pensionæren med kr. 100,- pr. time. 
 
*) Arbejdsdage skal varsles med mindst 3 ugers varsel. 
 
Forslag 2 
Det foreslås at årlige arbejdstimer nedsættes til 25 timer pr. familie for 1 hest/pony, og plus 5 timer for hver 
hest/pony en pensionær måtte have herudover.  
Eksempelvis; 
1 pensionær med  1 hest/ pony  25 timer 
1 pensioner med  2 heste/ponyer 25 timer + 5 timer osv 
 
Der laves 4 faste arbejdsdage om året (2 på en lørdag og 2 på en søndag), hvor man kan lægge sine arbejdstimer. 2 
ud af de 4 arbejdsdage er man forpligtet til at deltage i. Manglende deltagelse pr. pligtdag koster kr. 500,-.  
 
De 4 arbejdsdage meldes ud hvert år på Generalforsamlingen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
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