VEST

Bestyrelsesmøde d. 6/5-2015
Referat
Deltager: Maja, Helene, Henriette, Malene, Inger, Cecilie, Annebeth og Britta.
1. Valg af ordstyrer: Inger.
2. Godkendelse af referater: OK – fremover skal deltager på mødet fremgå af referatet.
3. Meddelelser fra Formanden: Malene er blevet kontaktet af Anja/distrikt repræsentant, hun
efterspørger straffeattest på bestyrelsesmedlemmerne? Helene mener ikke dette er aktuelt for
VEST, men vil følge op på dette ved kommunen. Malene og Annebeth har deltaget på
hestekongressen d. 18/4 – dette omhandlede hestevelfærd hvor bla. Distanceudvalget havde et
indlæg med omkring hestevelfærd i distancesporten, også udenfor DK. D. 19/4 afholdte DRF
Repræsentantskabsmøde hvor Annebeth deltog for VEST. Dette er en Generalforsamling hvor man
offielt optager nye medlemmer i DRF. VEST skal deltage næste år, 2016.
4. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:
Rosetter: Virkelige flotte!
Distance-intro-dag: Bliver afholdt i 2 dele. Teori på en hverdagsaften, og ridetur i skoven en
weekend. Se særskilt opslag.
Klubtøj: Der er kommet 16 bestillinger og betalinger på vores klubjakke. T-shirt, Ridebukser,
kasketter mv. tages op til efteråret.
5. Drejebog til bestyrelsen: Maja har lavet udkast til drejebogen, som er gennemgået.
6. Arrangementer:
ROM-ridtet: Afholdes d. 11/7. Der bliver indkaldt til hjælper møde d. 6/6 kl. 19.
TREC-stævne: TREC udvalget sørger for stævne i efteråret.
Pinsetur: 2. Pinsedag d. 24/5. Inger er tovholder. Alt efter vejret vil turen gå til Borbjerg langs
havet, eller være i skoven. Kun for medlemmer. Pris 20 kr. som går til lidt forfriskning efter turen.
7. Ansøgninger til fonde: Ansøgningen skal have et bestemt formål (f.eks. arrangement). Maja skriver
en generel ansøgning, og sørger for at søge til specifikke fonde.
8. Arbejdsdag i klosterheden: Skal koordineres med Ole.
9. Sikkerhed: Ingen hændelser siden sidste møde.
10. Evt.

VEST

VEST holder til i distrikt 11/13 Region Nord. Vi skal registreres på en måde så VEST bliver inviteret til stævne
af andre klubber. Inger og Helene undersøger hvordan.
Landfinale i TREC: VEST har 4 rytter + deres hjælper til start. Alle former for sponsorater er velkommen.
Maja laver opslag på facebook ang. Sponsorater, og sender en direkte mail til Distancehesten og
Skovtursrytteren.
Nyt forslag: Bestyrelsesmedlemmer skal have en form for godtgørelse for kørsel (til f.eks.
repræsentantskabsmøde). Dette tages op på bestyrelsesmøde ingen GF 2016.

