Referat af bestyrelsesmøde i VEST d. 29. april 2020 hos Jan Stougaard
Fremmødte: Cecilie N. Damm, Maja Flarup, Jan Stougaard, Malene Møller, Helene Wengel
(ordstyrer), Inger Skov (ref.)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen.
Referaterne godkendt. Det aftales at referaterne lægges på hjemmesiden og der linkes fra
Facebook.
2. Gennemgang af retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og DRF. Hvad gør vi fra 10.maj?
M.h.t. Rom-ridtet afventer vi udmelding d.14 maj fra regering og DRF.
Vi vil lave rideture og Agilitytræning m.m. til dette laves det retningslinjer efter 10. maj.
3. Opfølgning af aflyste arrangementer
Aflysninger, TREC-stævne d.19 april, Feldborg-ridtet, byridning og agility- træning.
a+b Er der økonomisk tab? Kan der søges støtte.
Vi gør opmærksom på at der kan søges økonomisk støtte i forbindelse med aflysninger, men
vi kan ikke se at der er det store behov. Vi opfordrer til at støtte de tiltag der er (DRF, m.fl.)
for at hjælpe rideskoler med elevheste.
c.Kontingent. Skal der betales noget retur? Hvad er status for betaling til DRF og
distriktet?
Diskussion om vi skal betale kontingent tilbage til medlemmerne. Der er enighed om at vi
ikke gør det, vi får heller ikke noget retur fra DRF
4. Repræsentantskabsmøde i DRF
Alle dokumenter kan ses på DRF`s hjemmeside fra mandag d.20 april og der kan stilles
spørgsmål og kommenters. Fra 7-15 maj kan der stemmes.
Bestyrelsen gennemgik dokumenterne og nogle havde kommentarer til hvad der skulle
stemmes.
5. Mail fra frivilligcenter. Kan vi bruge noget af det?
Vi kan f.eks. få trykt dokumenter og kort m.v.
Der kommer en præsentationsrunde af Frivilligcenterets medlemsklubber.
6. Opfølgning af præsentationsrunden på Facebook. Hvad mangler vi at melde ud?
Præs. runde går godt men ikke alle får det lavet, vi opfordrer medlemmerne endnu engang.
Vi mangler at lægge GF-referat ud og regler for ind- og udmeldelse af klubben.
Retningslinjerne for FB gruppen opdateres med m.h.t. Annoncer og andre ikke ønskede
opslag i det faste opslag. (Det faste opslag kan ses hvis man klikker på gruppens navn.)
7. Opfølgning vedr. DRF’s tiltag med at kunne se klubbernes startende medlemmer.
Det er da en lettelse når vi skal kontrollere det.
8. EVT.
Vi skal kontakte skoven ang. hvordan det går med projektet faste spring i Klosterheden
(Inger) og TREC-banen i Feldborg (Malene og Helene W.)
Vi skal huske at melde ind hvis der er rideruter der trænger til klipning til Henriette
Krogager.
Det skal tjekkes om VEST’s bestyrelsesposter rigtig angivet ved DRF (Inger)
Næste møde, aftales når vi ved mere om corona situationen.

