Referat af bestyrelsesmøde i VEST d. 5. august 2020
Fremmødte :Cecilie, Maja, HeleneW, Jan, Anja og Inger
1. Godkendelse af referat fra 10. juni
Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden
Cecilie orienterer Der er kommet mail fra para afd. og fra DRF vedr. nationale licencer,
inspirationsaften, idrætspris og rytteres adgang til naturen.
3. Rapport fra udvalgene. Der har ikke været megen aktivitet.
4.

Afholdte arrangementer
Frederikshåb ridtet, få starter, ingen af de tilstædeværende deltog.
Rom-ridtet, Cecilie og Inger orienterer, der er afholdt evalueringsmøde ( Annebeth, Cecilie
og Inger)
Vesterbjørnkjær Ridtet, vi afventer stævnerapport.
Stævne på Brogårdens TREC-bane, Helene Wengel orienterer. Det var svært at have
Vintercup finaler samtidig med stævnet. Vi afventer stævnerapport og regnskab.
Træning til Vesterbjørnkjær Ridtet God ide.
Vis os din pony ( kører til 31 august) ikke den store tilslutning.

5. Kommende arrangementer
TREC stævne hos Stald Sønderbygård. Helene W orienterer.
Brugt rideudstyrs marked. Hvis der ikke kommer større tilslutning dropper vi det fremover.
Lyserød lørdag, Cecilie og Inger rider master. Maja har fået henvendelse fra kræftens
bekæmpelse i Lemvig mhp samarbejde/reklame.
Kristian Madsen kursus. Maja starter med planlægningen. Dem der var med sidste år har 1.
prioitet og dem der har skiftet hest har 2. prioitet.
De 5. store i VEST, der skal reklameres for det igen.
Træninger. TREC træning? Rideture startes op igen.
6. Økonomi
Vi mangler orientering fra kasseren om medlemmer og økonomi.
7. Udvalg
Hvordan får vi mere gang i udvalgene? Nyt udvalgsmøde. Vi vil fokusere på dette resten af
året.
8. EVT
Møde med Distriktet, intet nyt.
TREC-banen i Feldborg, skoven vil lave indvielse, evt træningsstævne.
Flag og Banner. Maja får tilbud hjem.
VEST-cup distance, intet nyt
Championatliste, kører
Byridning, Maja opsøger ikke aftaler men hvis nogen henvender sig kan det laves med
ekvipager der før har været med.

Projekt spring i skoven Klosterheden, sættes i bero, vi vil hellere have P-plads til trailere.
Hjælpekort er for alle ikke kun medlemmer.
Inventarliste, Inger intet nyt
Orienteringsridt, Maja kontakter Iben, det gør ikke noget det først bliver til foråret.
Samarbejde med Rom rideklub, intet da der ikke er byridning.
Ja der skal bestilles flere visitkort.
9. Næste møde d. 7. oktober hos Anja
Referent Inger Skov

