Referat
Bestyrelsesmøde VEST d. 4/11 2015 hos Henriette.

Deltager: Maja Flarup, Inger Skov, Annebeth Abrahamsen, Cecilie Næss Dam, Henriette KrogagerNielsen, Britta Evers Lund.
Pkt. 1) Valg af ordstyrer: Maja. Valg af referant: Britta.
Pkt. 2) Godkendelse af sidste referat: Referatet er godkendt. Men nogen mener der blev snakket
om juleridtet i Feldborg (v. Patricia d. 5/12) – dette fremgår ikke af referatet fra sidste
bestyrelsesmøde, men der er enighed om at dette er fint. Dog skal det selvfølgelig fremgå af vores
egen hjemmeside Vesthest.dk også.
Pkt. 3) Meddelser fra formanden: I den følgende weekend afholdes der Trec-dommer kursus i
Padborg. Fra VEST deltager: Helene Flyvholm, Helene Wengel, Malene Møller og Sofie Henriksen.
Pkt. 4a) Drejebogen er redigeret d. 4/11 (Maja Flarup).
Pkt. 4b) Ansøgning fonde: Maja undersøger sagen nærmere.
Pkt. 4c) Regnskab ved arrangementer: Maja har lavet et dokument man kan bruge til at holde styr
på betalinger til 1 dags arrangementer (f.eks. Bom træning, Trec mv.). Der er efterspurgt betaling
via mobilepay, dette er ok, så længe man som ansvarlig for arrangementet bruger sin personlige
mobilepay konto – og selvfølgelig aflevere det samlede beløb fra arrangementet til VEST klubbens
konto efterfølgende.
Pkt. 4d) Opslag vedr. ridning i skoven? Maja laver et nyt opslag på facebook, der opfordrer til at
tage hensyn og rette sig efter givende retningslinjer.
Pkt. 5) Økonomi: Der er godt 19.000 kr. på klubbens konto. Vedr. Kursusgodtgørelse modtager vi
75% fra Lemvig kommune. Men gives kun til dem der bosiddende i Lemvig kommune. Helene
undersøger hvorvidt vi skal dokumenterer hvem vi sender på kursus, eller hvorvidt der ”bare” er
beløbet vi modtager. (Klubben er bosiddende i Lemvig, men mange medlemmer er ikke).
Henriette efterspørger et beløb til brug på TREC forhindringer. Skal rådføres med Malene Møller.
Men holdningen er at dette er ok, så længe forhindringer der er lavet af klubbens penge, også
mærkes tydeligt med VEST navn, logo.
Vi har d.d 113 medlemmer.

Pkt. 6) Opfølgning på Bomtræning og TREC-Træning: Priser på disse arrangementer skal tages op
på næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 7a) Vi skal have afholdt et TREC stævne. Tovholder: Malene Møller.
Evt. et dressur/spring stævne Jan/feb? Men der skal findes en tovholder? Dette tages op på næste
bestyrelsesmøde.
Pkt. 7b) Juletur/juleoptog. Juletur bliver afholdt d. 13/12, med efterfølgende traktement (f.eks.
gløgg, æbleskiver), i Klosterheden, både for ryttere og kuske. Tovholder: Cecilie Næss Dam.
Afholdes for VEST medlemmer + 1 ledsager pr. medlem. Pris? Afhænger af traktement.
Pkt. 7c) Ryttermærker: Maja kommer med oplæg.
Pkt. 7d) Kurser? Et forslag til kursus kunne være vedr. rytterens fysik. Maja prøver og kontakter
Grethe? Der er fysioterapeut.
Pkt. 7e) Jagt i Feldborg? Kunne være en god mulighed, men sættes i bero.
Pkt. 7f) Opvisning Thy/Mors Dyrskue? – Mona har spurgt Henriette – Klø på.
Pkt. 7g) Rom ridtet 2016: Forslag til dato: 16/7. Ansvarlig: Inger Skov.
Pkt. 8) Hvem er ansvarlig for kontakten til DRF: Malene Møller.
Pkt. 9) Ansvarlig for indsamling af årets resultater/arrangementer til GF: Maja Laver opslag og
Henriette modtager mails. Resultaterne gøres op på næste bestyrelsesmøde.
Pkt. 10a) Fonde: Maja undersøger nærmere.
Pkt. 10b) Forhindringer i skoven? Tovholder: Malene og Inger.
Pkt. 11a) klubtøj: Maja spørger samme sted som klubjakken. Evt. mærker til at sy/lime på eget tøj
kunne være en god ide.
Pkt. 11b) Evt. Skridttæpper i samarbejde med LAND&FRITID (Julegaver): Maja spørger om
LAND&FRITID er interesseret i dette.
Pkt. 12)
Næste bestyrelsesmøde skal afholdes i uge 3.
Generalforsamling 2016 afholdes 24/2 kl. 19. Maja spørger om vi kan være samme sted som sidst
(Kjærgårds mølle).

