Referat af bestyrelsesmøde i VEST d.9. oktober 2019
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Afholdte arrangementer
Sommerfest, få deltagere men hyggeligt.
Agility/miljøtræning, god tilslutning til træningerne der skiftede mellem tirsdag, onsdag og torsdag.
En træning for børn og junior der startede om eftermiddagen havde rigtig god tilslutning. Ved
agilitystævnet var der over 40 starter, det tog hele dagen, fremover vil det være smart med to
dommere og ekvipager på banen samtidig. For at undgå meget dygtige ekvipager starter lette klasser,
besluttes det at ved tre placeringer skal man rykke op i sværere klasser.
Rideudstyrsmarked , hyggeligt men ikke mange handlende, sikkert p.g.a. andre
arrangementer.(efterskolernes dag)
Byridning, der kommer nye ekvipager med. Der skal rides i Lemvig, Struer, Hurup og evt.
Thyborøn.
Lyserød lørdag, gik godt der var to hold.
3. Kommende arrangementer.
Politikursus, Maja har lavet holdopsætning. Reklame /presse m. meget mere. Tilskuere 50 kr pr
næse. Rikke Viborg laver cafe.
Juletur, Cecilie er tovholder.
4. Jubilæumsfest
Cecilie sørger for mad, Maja lejer lokaler, evt spejderhytte med overnatning.
5. Økonomi-regnskab fra stævner.
p.t. godt 80.000 kr. på kontoen. Regnskaber fra stævner efterspørges, de skal fremgå af klubbens
samlede regnskab til generalforsamlingen. Forårsridt, Isenbjerg, Skt. Hans-ridt, TREC-stævne og
Agility.
Medlemstal ca. 140
6. Update fra udvalg
Dressur, der arbejdes på at udvalgsmedlemmerne kommer på kursus i at lave i DRF.
TREC, der laves stævne d.10 nov. På Sønderbygård ( hos Christina Kjeldsmark)
Turudvalg, der opfordres til at lægge op hvis man rider tur.
7. Politikursus
Maja har lavet hold som vi kigger på/diskuterer. Maja og Rikke har styr på det hele.
8. Ny TREC-bane i Feldborg.
Skoven, Janni har indkaldt til møde. Snak om hvem der tager med. Maja kontakter Janni.
9. Distancestævner i VEST regi. Robert Ørsted har kontaktet udvalget mhp fremtidige stævner. Vi
arbejder videre med ideerne. Inger og Annebeth tager til stævnearrangørmødet. Inger ansøger om
Rom-ridt 2020 d. 11.juli.
10. Opfølgning af:
Aftale med skoven, underskrives. Stævnemanual, rettes. Hjemmeside opdateres. Møde med
distriktet.
11. Samarbejde med Rom rideklub.
Ved VEST byridning kan romrideklub lave trækketure for børn.
12. Stævner i VEST´s navn, hvem er ansvarlig.
I 2019 har der været: Forårsridt (Robert Ørsted ), Isenbjerg (Marianne og Bo Olesen, Skt.Hansridt
(Robert Ørsted), TREC stævne: Helle Visistsen, Agility: Inger Skov
13. Bankkonto, vi skal nu betale penge for at penge stående. Det kan ikke betale sig at skifte bank, det
kommer til alle.
14. Vedrørende medlemskort. Helene arbejder på et nyt system hvor medlemmerne selv kan printe
medlemskort. Helene undersøger om klubben kan have en konto med underkontoer. Det foreslås at
der laves en tur til Djurs Horsepark
Næste møde: onsdag d. 13.november kl 19 hos Anja, Rettrupkjærvej 22
Ref. Inger Skov

