Vestjysk Sports og –terræn rideklub

Ref. Inger Skov

Bestyrelsesmøde d.12 september 2017 hos Inger
Fremmødte: Cecilie, Maja, Malene og Inger
1. Godkendelse af referat fra sidste møde. (30. maj)
Christinas udtræden af bestyrelsen og indtræden af ny næstformand.
Det er ønsket at der ved bestyrelsesmedlemmers udtræden, snakkes om det ved et bestyrelsesmøde.
Malene indtræder som næstformand.
Referatet godkendt.
2. Orientering om aktiviteter og stævner afholdt siden sidste møde.
A. Agilitystævnet, gik godt der var mange starter. Overskud på 1400 kr til klubbens konto.
B. Animaglyphe gik rigtig godt.
C. Rom-ridtet. Stævnerapporten gennemgået. Folk red forkert ved Hvirveltoft bedre skiltning evt. kalkstreg.
Vedr. VET- gate, så skal det tjekkes om mønstringsbanen er jævn og den skal flyttes tættere på teltet. Der
holdes evalueringsmøde i morgen aften for alle hjælpere.
D. Åben Rideklub. En stor fiasko. Der kom ikke nogen. Heldigvis kom der et par stykker og hjalp med at
pakke agility/TREC banen ned igen.
E. Rideruteklip: Der er planlagt to arbejdsdage til færdiggørelse, d.25 og 30.september.
F. Der er et sparsomt fremmøde til turene, selv om ikke medlemmer deltager.
3. Planlagte/ønskede aktiviteter og stævner frem til årsskiftet.
A. Der er planlagt to arbejdsdage til færdiggørelse, d.25 og 30.september. det foreslås at vi laver arrangement
med genåbning af disse til foråret, evt med ny P-plads til hestetrailere og bålplads.
B. Lyserød lørdag er d. 7.Oktober I stedet for ridetur er der lyserød TREC-stævne den dag.
Juletur-søndag d.10.December. Champagnegallop- d. 30.December. Sommerfest aflyst. Agilityog TREC
træning skal i gang igen.
4. Terrænspring i skoven
Maja har kontakt Rene fra Midtjysk Jagtrideklub, vi skal besøge dem for at se på spring. Maja ? kontakter
skoven for at afklare hvor vi må lave springene.
5. Rytteryoga
Arrangeres 5. november, tovholder?
6. TREC stævne
Der mangler dommere. Malene og Helene har styr på det.
7. Stand ved Land og Fritids messe d. 5. oktober
Hvem kan deltage? Maja kigger på at få lavet folder om klubben. Evt Vistaprint. Der kan evt bruges
beskrivelser af Distance og TREC fra DRF.
8. Generalforsamling 2018
Arrangeres som sidste år, med spisning osv
Det besluttes at to personer (som ikke navngives her) skal have anderkendelse.
9. Klubbens intentioner og overskud, hvad og hvordan skal det bruges.
Der laves spørgeskema på FB til medlemmerne om hvad de kunne tænke sig, hvad de vil med klubben.?
Laver dette.
10. Eventuelt
A. Forsikringsspørgsmålet er afklaret. Helene Flyvholm.
B. E-mail fra Helle Vistesen vedrørende TREC-kursus og Distance ??? (hjælp opfrisk hvad det var. Inger)
C. Det ønskes at billede på FB skal skiftes jævnligt og Hjemmesiden skal opdateres.
11. Næste bestyrelsesmøde, Dato og sted skal aftales
Onsdag d.8. November hos Cecilie.

