Generalforsamling for Vestjysk Sports- og Terrænrideklub
fredag d. 22.02.19
Sted:
Antal fremmødte:

Naturskolen, Kjærgårdsmøllevej 5, 7600 Struer
29 personer

Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent Maja Flarup valgt, referent Charlotte Madsen
2. Bestyrelsen aflægger beretning
Klubbens formål gennemgås.
Der fremvises et 30 min. langt powerpointshow fra året der gik, som kan ses her.
Beretningen godkendes.
3. Regnskab/budget forelægges til godkendelse
Helene Flyvholm gennemgår regnskab og budget. Der er et fast antal medlemmer på ca.
140. Der er en post med et sponsorat på 10.000 kr. som kommer fra Patricia Hass Pilborg
og Feldborg Ridtet, som holder pause en periode. Distancearrangementerne har et særskilt
regnskab. Posten ”stævner” i regnskabet er TREC. Der er indtægter fra kommunen til
uddannelser/leder og træner. Der har været udgifter til ca. 250 rosetter, og der er indkøbt
udstyr til afholdelse af TREC, herunder kridtmaskine, hegnspæle til at holde numre samt
stopure. Disse ting kan også anvendes til andet end TREC.
Der har været et større overskud end budgetteret.
Annebeth Abrahamsen gennemgår distanceridtene. De fleste distancestævner giver et lille
overskud, fx har Rom Ridtet givet 800 kr. i overskud, da der er mange udgifter til leje af
faciliteter. Overskuddet går til afholdelse af næste stævne.
DRF’s nye kontingentstruktur gennemgås. Den nye kontingentstruktur har gjort at det er
muligt at nedsætte kontingentet.
Budget for 2019 gennemgås. P.t. udnyttes muligheden ikke for det kommunale tilskud.
Regnskab og budget godkendt.
Kontingent for 2020 godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet for 2020 er 200 kr.

5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
Bestyrelsen har fremsat forslag om ændring af sikkerhedsregler:
Der tilføjes og godkendes følgende:
 Vi opfordrer til brug af sikkerhedsvest, især til de unge under 18 år ved fællesture i
terræn
 På fællesture i VEST skal der som hovedregel være 1 master pr. 5 ekvipager
 Ved over 20 ekvipager deles der i 2 hold
 På fællesture ønskes der, at ryttere medbringer medicalcard eller kontaktinfo på
pårørende til brug ved evt. uheld.
6. Valg af formand
Cecilie Næss Damm ønsker ikke genvalg som formand.
Malene Møller indstilles som formand og vælges.
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Inger Skov er på valg - genvalgt
Cecilie Næss Damm stiller op til valg - valgt
Helene Flyvholm er ikke på valg
Helene Wengel er ikke på valg
8. Valg af suppleanter
1.suppleant Anja Sørensen er ikke på valg.
2.suppleant Jan Stougaard er på valg - genvalgt
9. Valg af juniorudvalg
Christoffer Lund er på valg og ønsker ikke genvalg
Britt Dorn, Lecia Rokkjær og Anna Sofie Schmidt ønsker at stille op til valg - valgt
Der skal være et bestyrelsesmedlem, som skal være kontaktperson for juniorudvalget.
10. Valg af revisor og suppleant
Annebeth Abrahamsen er på valg - genvalgt
Dorris Mikkelsen er på valg - genvalgt
Revisorsuppleant Monica Bjørnstrup er på valg - ønsker ikke genvalg.
Anja Sørensen stiller op til valg - valgt.
11. Oprettelse af udvalg
Udvalg aflægger beretning:
TREC v. Malene Møller og Helene Wengel
Der har været 2 PTV-stævner og 2 TREC-stævner. Der mangler flere starter og flere
hjælpere. Udvalget ønsker at fortsætte, Malene Kristiansen og Helene Flyvholm ønsker at
indtræde i udvalget.
Der har ikke været mulighed for faste træningsdage.
Der har været besøg på Brogårdens TREC-bane i Farre med succes.

Man er velkommen til at kontakte udvalget, hvis man ønsker at hjælpe til med træningerne,
det kræver ikke, at man har meget viden i forvejen.
Kørsel v. Jan Stougaard og Verner Bruun
Der har været fællesture som juletur, nytårstur og pinsetur.
Der kunne ønskes træning i linekørsel.
Der har været tirsdagstræninger i sommerhalvåret, som fortsætter i 2019. Ridende
opfordres til også at komme til tirsdagstræningerne både for at miljøtræne og ride TRECøvelser. Der er ikke undervisning.
Vestjysk Køreselskab har lavet et kursus, hvor man starter helt fra bunden med kursus.
Kurset foregår ved Herning, og der kan læses mere om arrangementet i VEST’s
facebookgruppe.
Udvalget ønsker at fortsætte, hjælpere er velkomne.
Agility/arbejde fra jorden v. Inger Skov, Cecilie Næss Dam og Annebeth Abrahamsen
Der har været 3 træninger hos Rikke Viborg og 1 hos Inger Skov, som har fungeret godt.
P.t. skal forhindringerne flyttes ud til Rikke Viborg. Der bliver snarligt fastsat datoer, det
bliver søndage.
Der ønskes hjælpere til at flytte forhindringerne. Desuden mangler der også handymænd til
at lave og reparere forhindringer.
Udvalget ønsker at fortsætte. Dorris Mikkelsen vil gerne indtræde i udvalget.
Distance v. Inger Skov, Annebeth Abrahamsen og Cecilie Næss Dam
2018 har været et succesår med 4 stævner. I 2019 er Rom Ridtet desværre aflyst, da
datoen falder sammen med Landsskuet og dermed landdelsfinalerne under DRF.
Frederikshåb Ridtet bliver fremover et andet sted, da skoven ikke ønsker at have
arrangementet mere.
Udvalget vil gerne fortsætte, men ønsker 1-2 nøglepersoner mere. Det kræver ikke den
store viden, men blot at man er nysgerrig.
Rideture v. Cecilie Næss Dam og Inger Skov
Der har desværre ikke været mange ture i 2018, da Cecilie og Inger har været optaget af
andet.
Der har dog været de faste ture som lyserød lørdag, juletur, nytårstur, som også fortsætter.
Udvalget ønsker at fortsætte.
Rideruter v. Maja Flarup
Indvielsen havde stort frafald pga. udbrudt herpesvirus, men det var en god dag.
Der er renoveret rideruter i 2 år, hvilket har været et sjovt og hyggeligt arbejde i
Klosterheden.
Væltede træer m.m. skal meldes ind til Maja, så skoven kan få fjernet disse.
Udvalget fortsætter.

Festudvalg v. Cecilie Næss Dam
D. 10.08.19 vil der blive en tur i Husby, hvor man starter med at ride en tur, og hvorefter
man kan sætte sin hest på fold hos Cecilie, opsætter telt eller campingvogn og hvor der
grilles og hygges med fx støvlekast.
Der mangler flere hjælpere i festudvalget.
Spring v. Monica Bjørnstrup (ikke til stede)
Tiden har desværre ikke været til arrangementer i 2018. Monica ønsker at udtræde af
udvalget.
Annebeth Abrahamsen og Camilla Meldgaard indtræder i udvalget
Dressur v. Mette Grønkjær Jørgensen
Der er desværre ikke været tilbud i 2018.
Arrangementerne kan spænde vidt fra stævner, kurser, undervisning til hygge.
Mette vil gerne fortsætte i udvalget. Tina Neill, Marianne Frederiksen, Birgitte Christensen
og Rikke Viborg ønsker at indtræde i udvalget. Laila Lehmann og Annika O. Jensen
udtræder af udvalget.
Kvadrille v. Charlotte Madsen
Kvadrilleopvisningen blev desværre aflyst til Lemvig Dyrskue i 2018 pga. herpesvirus.
Der er lavet opvisning til jubilæum på Stald Klosterheden og på Nørre Vosborg i 2018.
Lemvig Dyrskue har kontaktet os mhp. ønske om opvisning i 2019, som der er sagt ja til.
Kvadrillen har holdt pause hen over vinteren, men starter op igen d. 13.03.19, såfremt der
er mindst 6 deltagende heste. Der bliver lavet begivenhed om dette.
Udvalget ønsker at fortsætte, Birgitte Christensen indtræder i udvalget.

Forslag fra Iben Bloch Johansen
Da de fleste udvalg mangler hjælpere, kunne der laves en hjælpergruppe på facebook,
hvor det fremgår tydeligt hvad der ønskes hjælp til og hvornår.
Det er svært at vide, hvornår man kan tilbyde sin hjælp, hvis man ikke er blevet gjort
opmærksom på det.
Forslag fra Inger Skov
Det næste projekt kunne være at få lavet en plads i Klosterheden, hvor man kan holde med
trailere, og hvor der er en bålplads. Der kunne søges om midler ved Friluftsrådet.
Forslag fra Jan Stougaard
Man kunne som i Thy lave ambassadører for rideruterne, således at man deler en rute ud
til en person, som så har ansvaret for at se på denne rute fx 3 gange årligt. Det kunne være
ting som at klippe en gren eller indrapportere om et væltet træ.
Forespørgsel fra Jan Stougaard
Hvem står for naturspring?
Maja Flarup arbejder allerede på dette, tilladelserne i forhold til skoven er på plads.

Der mangler handymænd til at bygge springene. Alle opfordres til at sende billeder,
tegninger m.m. af spring. Sikkerheden skal være i orden.
12. Valg af distriksrepræsentant
Helene Wengel stiller op til valg - valgt.
13. Eventuelt
Manual til stævnearrangører under VEST
Bestyrelsen har udarbejdet en manual, som lægges på hjemmesiden
Særskilte kontoer til distancestævner
Der er tvivl om, distancekontoerne skal lægges under VEST og om det kan regnes for
hvidvask, at de ikke er. Bestyrelsen vil få afklaret dette snarest.
Kurser til medlemmer af VEST
Se mulige kurser på Go!
Hvis man ønsker at deltage på et kursus, skal man kontakte bestyrelsen. Det skal være et
kursus, som kan komme VEST’s medlemmer tilgode, det kan fx være et kursus som
dressurdommer eller i førstehjælp, så man kan være samarit til stævner.
Lemvig Frivilligcenter
Lemvig Frivilligcenter kan bruges til fx sparring, rådgivning og hjælp til al muligt andet.
Helene Flyvholm har været på kursus i Convensus.
Maja Flarup har været på kursus i annonceopsætning.
Det kan også bruges til at trække på frivillige fra andre klubber.
By-træning
Det er vigtigt at sikkerheden er i orden, da deltagerne er reklamesøjler for både sporten og
klubben.
Alle kan som udgangspunkt være med, men der er krav om, at man er en erfaren rytter, at
man kender hesten godt samt at man skal deltage i 2 træninger i butikkernes åbningstid i
Lemvig. Der er ingen aldersgrænse.
Da sikkerheden er meget vigtig kan det ske, at hest og rytter får besked på at øve sig lidt
mere inden deltagelse i et stort arrangement.
Der er i 2019 træninger til animaglyph i Holstebro, Open by Night i Lemvig, Halloween i
Hurup og Thyborøn samt juletur i Lemvig.
Tak
Stor tak til alle hjælpere i klubben.
Tak til Henriette Krogager-Nielsen, Amalie, Kirstine og Morten, som tager til alle TRECstævner som hjælpere både som dommere og med opsætning af baner.
Tak til Lena Rokkjær, Lecia, Lennart og Laurits, som har været fantastiske til bytræninger
og har hjulpet med rengøring efter hestene - en meget vigtig tjans for at dette kan lykkes.

Championatsliste
Projektet fremlægges af Camilla Meldgaard: Championatslisten skal bruges til indberetning
af stævner. Listen er gældende fra generalforsamling til generalforsamling, hvor der vil
være uddeling af præmier.
Pointsystemet kunne være 1 point for gennemført klasse og ekstrapoint ved placering. Det
gælder for ekvipager, både børn og voksne, ved alle stævner under DRF samt ved stævner
uden for DRP fx kørsel, jagter og western. Skal indberettes inden for 7 dage efter
deltagelse ved stævnet, så listen hele tiden er ajourført.
Camilla ønsker hjælpere til at søge som sponsorater.
Helle Vistisen ønsker at distancestævner kan ganges op, idet der er langt færre stævner
end fx dressur. Helle Vistisen fremsender materiale om, hvordan man gør det andre steder.
Marianne Frederiksen foreslår, at man kan dele championatslisten op i store og små
discipliner fx spring/dressur og øvrigt.
Der arbejdes videre med championatslisten.
5 års jubilæum
VEST har jubilæum d. 26.11.19.
VEST holder derfor stor fest d. 23.11.19.
Cecilie Ness Dam, Annebeth Abrahamsen, Marianne Frederiksen og evt. Maja Flarup vil
stå for arrangementet og indtræder derfor i festudvalget.
Webshop
Der er nu lavet webshop, www.shopfreka.dk, hvor man kan bestille det klubtøj, man ønsker
til enhver tid.
Der udtrykkes ønske om klistermærker med logo til biler - der arbejdes på dette.
ID-armbånd
Der kommer en mail ud til alle medlemmer med rabatkode til bestilling af armbånd med ID
på mysafety-id.dk.
Rabatkoden virker i 14 dage og man kan købe armbånd til sig selv og familien med 30%
rabat. Armbåndene ligger i prisklassen 249 kr. og opad.
Kursus med hestetræner fra Københavns Politi
Maja Flarup har kontakt med Kristian Madsen, som træner politiheste i København. Maja
arbejder videre med et kursus - der er stor stemning for i klubben at dette kursus oprettes.
Kalender for 2019:
Se det foreløbige program for VEST på facebooksiden.
Mindre ting under eventuelt:
Inger Skov: Husk der er agilitystævne på Thyholm d. 14.04.19. Der er tur til Brogårdens
TREC-bane d. 07.04.19.
Rikke Viborg: Stor ros til alle forgangskvinder og -mænd i denne klub. Det er en fornøjelse.

Marianne Frederiksen: Der er stadig ønske om et 6 km ridt med trækkere til Rom Ridtet i
2020. Distanceudvalget har allerede dette in mente.
Marianne Frederiksen: Der fremlægges ønske om husstandsmedlemsskab.
Bestyrelsen forklarer, at dette ikke kan lade sig gøre, idet klubben ikke tjener på
kontingentet, hvilket betyder, at klubben vil sætte penge til på husstandsmedlemsskaber.
Dog skal fx hjælpere ikke være medlemmer.
Jaceline Mejer: Der gøres opmærksom på, at hestehyggedagen d. 10.08.19 falder sammen
med Aulum Dyrskue.
Jan Stougaard: Vi skal huske at hygge os med hestene.

