Bestyrelsesmøde d 14/3 2018

Fremmødte:Wengel, Anja, Malene, Cecilie, Annebeth, Flyvholm, Jan, Maja

1: Godkendelse af referat fra sidste møde – 20/12 17
Godkendt
2: Opfølgning på aktiviteter (kort)
-

-

Champagnegalop – gik super godt
TREC Træninger og dommertræning – er også gået som det skulle. 2
dommere var mødt op til sidste træning og fik en god gennemgang
TREC Stævne – PTVintercup Vinderup og v/ Helle og Robert –
Stævnerne er forløbet fint. Der har dog været lidt
kommunikationsproblemer op til det ene stævne, men blev afdiskuteret
bagefter
Aqility træninger – Fuld hold begge gang! Annebeth søger lidt fornyelse
snarest
Annebeth har været på HesteTeamwors-kursus i Herning.Fået ideer og
gennemgået reglementet. Nu har vi sat os ind i det – og så ser vi tiden
lidt an mht træninger/stævner i HTW.Umiddelbart virker det meget
børnepræget med saftevands og trillebørsløb.
Annebeth vil evt prøve at køre nogle af forhindringerne ind under
Agility-træning. Fortælle der er HTW-forhindringer og evt ”opvarmning”
til TREC

3: Kommende aktiviteter (kort)
-

-

-

Feldborg – fin tilslutning, opbakning fra presse
PTVintercup – Mangler 5 tilmeldinger for at det kan blive til noget. Men
er ellers klar
TREC stævne – Lidt flere tilmeldinger. Det bliver spændende men
meget udfordrende! Især pga kommunikationsproblemer og fordi der
er stillet nye krav til bla etaper i POR
Genåbning af Rideruter – Maja kontakter Peter Thing for invitation og
evt hjælp. Der skal udformes en invitation som skal sendes rundt.
Janni står for grill, kaffe/the efter turen, skiltning til p-plads m.m..
Janni vil også gerne komme og fortælle om vores samarbejde til
åbningen.. Vi skal have bestilt kage, fundet materialer til folde, kul til
grillen – evt drikkevarer??
Pinsetur – Mødested Fruerhøj for at spise medbragt mad. Ikke en
decideret tur. Vi kan evt lave en tur inden og afslutte på Fruerhøj.
Mangler dog en guide da de fleste er til Skiveridtet.

-

Animaglyph og træninger! – Malene og Maja står for træningerne. Vi
kører samme princip som sidste år. Alle der ønsker at deltage i
Animaglyph for VEST skal som min have deltaget i to træninger! Vi
tager ikke til Holstebro medmindre vi er 100% sikre på at vi kan
gennemføre det på forsvarlig vis! Der findes træningsdatoer og Maja
giver besked til Lemvig Handel

4: Kort gennemgang Generalforsamling
Konstituering, vedtægtsændring (renskrivning), udvalg,
spørgeskema,referat GF..
Vi mangler referat fra Rikke! Cecilie rykker
Formand: Cecilie
Næst: Malene
Sekretær: Inger
Kasserer: Flyvholm
Medlem: Wengel
1. Supp: Anja
2. Supp: Jan
Revisor: Annebet, Dorris. Supp: Monica
Annebeth renskriver vedtægterne og ligger op
5: Gennemgang manual til stævnearrangør – gennemgået og godkendt! Enkelte
tilføjelser som Annebeth renskriver og ligger op! Godt arbejde Annebeth!!
6: Rideklub under Parasport Danmark? Møde med dem
Fået en invitation til Repræsentantskabsmøde d 21 april i Brøndby og til et
samarbejdsmøde d 5 april i Ikast.
Flyvholm kontakter den lokale konsulent og aftaler et møde med hende
7: Møde med Distriktet. Hvad kan de gøre for os? 😉
Flyvholm har sagt ja tak til at vi gerne vil mødes med dem og fortæller om
vores klub. Det lyder til at der er lidt problemer med at forstå hvordan vi
kan køre klubben
8: Mulige kurser 2018
Dommerkursus TREC!
Gerne uddannelse af TD´er – Maja laver et FB-opslag ved infoaften i
Randers d 17/4
Gerne kurser med henblik på børn og unge
9: Status på Basselbjerg Rideklub

Malene har kontaktet DRF som har svaret at man IKKE kan købe
programmer hvis man ikke er en klub under DRF. Malene kontakter
distriktet og fortæller om Basselbjerg
10: Medlemsliste?
Flyvholm har lavet en pdf-fil som hun ligger op på gruppen
Vi skal til at holde øje med hvem der starter for VEST – og tjekke listerne
fra DRF når de kommer. Opdages der starter, sendes en faktura!
11: Terrænforhindringer - kontakt til Midtjysk Jagtselskab
Cecilie og Malene kontakter. Skriver et opslag på FB hvornår det bliver,
hvis der er andre der gerne vil med.
Rikke Hauge har tilbudt at hjælpe med at bygge.
12: Sikkerhedsregler – skal de revurderes??
Vedr ridehjelm. Påtale overfor dem der møder op uden ridehjelm. Får at
vide at her rider vi med hjelm, og at de skal tage den på næste gang de
ønsker at deltage på en tur. Bliver aflagt referat til kommende
bestyrelsesmøde så alle er obs på problemet til næste gang
Til træninger/stævner obligatorisk! Under 18 år obligatorisk!
13: Evt
Repræsentantskabsmøde d 21 april. Malene og Wengel tager med – evt
Monica. Vi stemmer om forslagene på FB – men umiddelbart er det et nej
til alle forslag 😊
Nye flag/pæle til TREC. Vi køber da det også kan bruges til andre
arrangementer. Jan undersøger en pris.
Nørre Vosborg: TREC-Stævne.
Plads i den store ring. Gerne en præsentation af VEST. Evt
opvisning med repræsentanter fra de forskellige discipliner og de
forskellige aldersgruppe (ældste og yngste medlem)
Fællestræning hos Jan. Bliver afholdt efter påske. Blandet landhandel hvad
man kunne tænke sig at træne – også tømmerkørsel
TREC-træning flyttes ud til Jan efter stævnet d 7 april
Vedr vores mail: Annebeth og Helene modtager mails. Helene
videresender til rette vedkommende. Er det noget vi alle skal tage stilling
til, sættes det på facebook! Oftest er det mails vedr kontingent og
medlemskort
Mobilepay! Maja laver opslag på Facebook – kontingent kan også betales
via Mobilepay 😊

NÆSTE MØDE ER 2 MAJ!! Se begivenhed på Facebook!

