Staby d 15/11-2017
Bestyrelsesmøde VEST

Fremmødte: Cecilie, Jan, Maja, Malene, Inger
Afbud fra Annebeth og Helene
1: Godkendelse af sidste referat
Referatet er godkendt!
Note til referat: Mailen fra Helle Vistisen drejede sig om et POR-kursus, Trec og et distancestævnet
arrangeret af Robert Ørsted og Helle V. Der er blevet sagt ok til begge dele!
2: Opfølgning på aktiviteter
Rideruteklip: Afsluttet! Mangler få steder at få klippet, men alle hestesko er malet op
Rideture: er gået ok.
Trec-træning: Få mødte op, men er blevet afholdt op til stævnet
Trec-stævne: Rigtig dårlig vejr på dagen, men forløb rigtig godt. Super med forhindringer på en rute.
Arrangører og dommer rigtig godt tilfreds. Fin stævnerapport!. Første TREC Sport stævne så
tilfredshed. Der har været mange flere ting at tage stilling til og flere ting der skal godkendes af
dommer – så det har været en hård omgang. OBS: fejl i regnark udleveret af DRF! Er blevet
indberettet og taget op til vurdering af DRF
Hest&Hunde Messe: Super fin dag! Måske ikke så mange nye medlemmer, men masser af besøgende
og VEST blev præsenteret
Yoga: aflyst pga for få tilmeldinger. Prøver igen efter jul
3: Rom Ridtet:
Udsætter punktet til næste møde. Arrangør mangler og referat fra Rom Ridt møde. Dato: 24 juli!
4: Agility-træning:
Inger og Annebeth er tovholdere. Venter på datoerne fra annebeth. Der skal være ekstra hænder til
opsætning/nedtagning – ellers bliver der ikke arrangeret træning. Det blev vedtaget at melder man sig
til træning, melder man sig også til opsætning eller nedtagning! Vil blive afholdt 1 gang i måneden –
skiftevis med TREC
Der skal flyttes forhindringer fra Inger og Malene og ud til Stald Viborg! Vippen skal repareres..
5: TREC-træning:
Malene er tovholder. Samme tekst som ved Agility-træning!
6:Rideture:
Bliver afholdt spontant fremover. Afhængigt af vejret og hvem der kan afholde det. Der opfordres til
at ligge op på Facebook
7: Terrænspring:
Malene og Cecilie tager kontakt til Midtjysk Jagtselskab ang et besøg. Skoven er åben for bygning af
spring. Dialog med Skoven samt Jagtselskabet ang bygning af spring
8: Rideruteklip/Åbning:

Åbning i april måned. Ok med Skoven! Er med på en større åbningsarrangement. Stor Pplads og
Bålplads. Oplæg på mail til Janni. SÆKKEHUSVEJ!! 2 hold – en kort og en lang tur. Forbi og se shelters,
folde, bålpladser mm. Hestevognstur (Janni skal køre med Jan ☺)
9: Spørgeskema:
Laves på Google med afkrydsning. Alle i bestyrelsen skal hjælpe med udformning af spørgsmål! Dette
er ret vigtigt for at spørgeskemaet bliver lavet! Skal være klar til Generalforsamlingen!
10: Generalforsamling:
GF-MØDE D 10/1-18
Lokaler er booket. Tilmelding til spisning via sms til Cecilie. Klubben giver evt drikkevarer. Cecilie
kommer med oplæg til mad
Evt et mini-foredrag til GF??
Alle forbereder sig og tænker over forslag til et evt foredrag!
Næste bestyrelsesmøde er d 13/12!!
- Rom Ridt
- DRF kontingentstruktur
- Medlemsliste
- Klubbens økonomi

