Vestjysk Sports og Terrænrideklub
Bestyrelsesmøde d.09-10-2016 hos Inger
Fremmødte : Malene, Cecilie, Helene, Jens, Annebeth, Inger og Christina Smed
1.
2.
3.
4.

ordstyrer Cecilie
Referat fra sidste møde, godkendt
Ingen
Det skal aftales hvem der gør hvad ved sygdom og lignende. Som ved det nyligt afholdte
TREC kortkursus.
5. Økonomi. Medlemslisten er opdateret, der er p.t. 104 betalende medlemmer. Medlemmer
der ikke har betalt står på listen med afvigende farve, de skal jo egentlig melde sig ud
skriftlig, men det sker sjældent. Det diskuteres hvor mange gange der skal rykkes for
betaling. Medlemslisten bør opdateres tit så man har en chance for at kontrollere om
deltagere ved arrangementer er medlemmer, ellers skal de vise medlemskort. Fremover vil
nye medlemmer blive budt velkommen ved navns nævnelse på facebookgruppen.
Der står p.t. 37.000 kr på kontoen. Romridtet 2016 har været udgiftsneutral, der står ca.
12.000kr
Helene spørger til 400 kr der er kommet fra DRF fra Landsfinalerne.
Diskussion om økonomi og evt. kontingentstigning.
Diskussion om afholdelse af andre stævner, eks. dressur i Hee
6. Sikkerhed, gennemgang af de to uheld ved rideture.
Husby, hvor en rytter falder af hesten og hesten løber væk, det er et hændeligt uheld og
det blev håndteret korrekt, ved at nogen rider efter hesten, andre bliver ved og får ro på de
tilbageværende heste og ryttere. Holstebro politi kontaktes, hestefolk i nærheden
kontaktes og der orienteres på lokale FB-grupper.
Lyserød ridetur, hvor en hest sparker en anden hest og rytter. Her kunne uheldet være
undgået hvis man havde holdt bedre afstand og hvis hesten ikke har lært at stå stille, havde
skridtet nedad brandlinien. Inger skriver et opslag vedrørende sikkerhed ved rideture.
7. Agility/TREC
Annebeth og Inger har købt agility redskaber som p.t. står udendørs ved Inger, betaling for
brug af dem bliver: 20 kr for medlemmer og 40 kr for andre. Annebeth prøver at finde et
sted de kan stå indendørs her i vinter. Der bliver træning hos Inger d. 22. oktober og
stævne d. 22 januar(indendørs) Christina har aftalt leje af ridehal med Rikke Viborg i
Bækmarksbro. Christina har arrangeret DHE agilitybanen kommer til Struer d.
12.november.
Malene orienterer om TREC, vi skal holde et kvalifikationsstævne til foråret. Malene
arbejder på at finde et sted hvor der kan trænes TREC indendørs til vinter.

8. ROM-ridt 2017. Inger vil ikke være ansvarlig for stævnet 2017. drøftelse af hvorfor og hvad
der kan gøres. Annebeth har lavet skrift (se dette) med forslag til at fordele
ansvarsområderne. Annebeth laver opråb og lægger ud på relevante FB grupper og
indkalder til møde d. 18 okt. hos Annebeth.
9. Ryttermærker. Maja tager affære, der er 10 der har vist interesse.
10. EVT. Det drøftes hvem der skal have og tage sig af mailene der tilgår klubbens mail.
det besluttes at det fortsat er Helene og Annebeth der tager sig af dem.
Der spørges til hvor og hvornår de nye veste kan afhentes. De nye rygmærker skal koste
hhv 50 og 60 kr.
Der er Juleridt, Distancestævne d. 3-12-2016

Ref. Inger Skov

