Bestyrelsesmøde i VEST den 7 okt 2020
Hos Cecilie Damm
Fremmødte: Jan Stougaard, Cecilie Damm, Helene Wengel, Maja Flarup, Annebeth Abrahamsen, Inger
Skov

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Opfølgning fra sidste møde/referatet.
Maja har glemt at kontakte Iben. Inger overvejer om vi kan nå det inden jul
TREC-Banen. Indvielse er udskudt pga corona. Vi kunne sagtens arrangere en klub-tur derud, men
venter med at afholde stævner. Banen står klar.
Stævnerapporter. Helene skriver til Finn, som svarer at alle involverede må se stævnerapporterne.
Helene undersøger hvordan vi får fat på de enkelte rapporter. Det kunne være interessant at få et
indblik. Se også den nye stævnemanual for retningslinjer for stævner i klubben. VI diskuterer om vi
skal se stævnerapporten også – evt for at følge lidt med hvis vi ikke selv deltager
Byridning. Der er kommet enkelte arrangementer i kalenderen. Lyserød Fredag blev desværre
aflyst. Halloween i Struer d 30/10. Juletræet tændes i Thyborøn d 20/11
3. Meddelelser fra formanden
Ingen meddelelser. Facebook-gruppen bliver ofte brugt til beskeder
4. Rapport fra udvalg
TREC-udvalget tager til TREC ambassadør-dag lørdag d 10. Det er svært at afholde TREC Sport
stævner.
Gerne i gang med rideturene igen.
Alle udvalg er lidt på ”corona”-pause
Vi har fået DM i distance. D 31/7 2021 og 1/8 2021. Både Dm og 1* og 2** klasser, nationale og
internationale.
Vi er sikret store stævner de næste 3 år!
VEST Distance OC-gruppe har konstitueret sig
Køreudvalget har talt om at lave dressurkørsel og lidt træning. Søger nyt ridehus.
Jan har fået lavet ny træningsbane!
En enkelt fælles køretur i Klosterheden. Træning med ridende heste. Frokost bagefter
Ikke så meget aktivitet i øjeblikket i de andre udvalg
5. Afholdte arrangementer

•

•

•
•

TREC stævne
Ikke så mange deltager, men et fint stævne. Måske flere hjælpere end deltagere :-D
Lidt misforståelser mellem de frivillige.
Overdommeren var syg, så Catherina overtog tjansen. Et godt sted vi kan afholde stævner
Søndagstur
Elisa havde arrangeret en fin tur i Hodsager Plantage. En fin lille flok. Fik sprunget lidt terrænspring.
Fik grillet bagefter og god klubhygge. God grillplads med folde og shelter
Agility træning
En enkelt træning. Bliver desværre annonceret sent..
Lyserød lørdag
Enkelte startproblemer med master-rollen, men der blev fundet en løsning.
Vi kommer ikke til at være ved Møllesøen lørdag formiddag igen. Alt for mange mennesker hvor vi
stod i vejen.
Vi ønsker os en god stor mødeplads i skoven
Vi skal have et aftalt tidspunkt hvor der er Mastermøde! Der skal rytterne være klar.
VI fik samlet i alt ca 1000 kr ind til Kræftens Bekæmpelse. Salg af trøjer har givet lidt ekstra
bagefter.
Fin tur! Vi gør det igen næste år

6. Kommende arrangementer
•

•
•

PTV stævne
Afholdes igen i Vinderup d 29 november. Planen er at der skal laves fra de helt små klasser og
opefter. Hjælpere søges!
Juletur
Tages på Facebook. Risbæk Børnehave
Champagne galop
Tages på Facebook. Stråsø Plantage ved Badesøen

7. Kristian Madsen kursus
Maja orienterer. Kun 3 pladser tilbage. Bestyrelsen godkender
8. Økonomi
VI har modtaget et tilbud fra Frivilligcenter Lemvig, som kan stå for den ”daglige” bogføring mod et
årsgebyr. Det overvejes.. Vi taler om der er mulighed for at gøre regnskab og medlemsoversigt nemmere
og mere overskueligt for bestyrelsesmedlemmer. Evt tilbud fra DRF om et regnskabsprogram
Vi mangler orientering fra kassereren om medlemmer og økonomi
9. Vis os din pony + De 5 store i Vest
Vis os din pony er slut. Enkelte fik vist deres pony frem
De 5 store kører videre indtil 31/12. Vi prøver at reklamere mere for det.

10. Evt
Bannere og beachflag godkendt. Maja spørger Helene om vi har råd
Inger laver inventarliste
Helene prøver at fortsætte med en stævnekasse
Der laves roset-kasser.
Vi bliver enige om at der ikke skal gives gennemførte rosetter til placeringer.
Distancecuppen er aflyst i 2020!
Championatslisten kører stadig

11. Ny dato
Onsdag d 13 januar kl 19

