Referat af bestyrelsesmøde i VEST d. 13-01-2016 hos Cecilie, Sdr. Stabyvej 1, 6990 Ulfborg
Deltagere: Cecilie, Inger, Maja, Malene, Helene, Annebeth.
Godkendelse af referat fra sidste møde: Referatet er udsendt på facebook og godkendt af bestyrelsen.
Meddelelser fra formanden: Grundet sygdom hos formanden og flere bestyrelsesmedlemmer har
aktivitetsniveauet været lavt et stykke tid. Vi håber denne situation løser sig snarest.

Opfølgning på referat fra sidste møde:








Vedr. TREC forhindringer og andet materiel: Bestyrelsen er enige om, at klubben ikke skal eje
forhindringer. De enkelte medlemmer ejer forhindringerne, og der kan evt. søges bestyrelsen om
tilskud til reparation og vedligeholdelse af materialerne.
Indsendelse af stævneresultater til brug ved div. præmieoverræklser på GF: Der er ikke indsendt
ret mange resultater – alle bestyrelsesmedlemmer arbejder videre på at få resultater ind. Inger
søger resultater vedr. distance på DRF og i rytterforeningen.
Ansøgninger til div. fonde om støtte til klubben: Maja er i gang og arbejder videre på sagen.
Forhindringer i skoven: ruter er (delvist) fundet og der arbejdes videre (Inger og Malene)
Klubtøj: Maja har undersøgt sagen vedr. veste og mærker til at sy på tøj mv. – der arbejdes videre
med dette.Skridttæpper er aflyst indtil videre.

Generalforsamling:
Kjærgårds Mølle er bestilt. Inger sørger for indkaldelse.
Vi ønsker at gøre GF til en hyggelig aften med rytteroplevelser og billeder fra 2015.
Maja laver power point. Alle indsender billeder fra året der gik til Maja.
Bestyrelsens forslag til dirigent: Maja – Referent Britta - Annebeth er reserve-referent.
Bestyrelsens beretning: Malene skriver – Inger fremlægger.
Regnskab: Helene laver materiale til power point og femlægger regnskab og budget på GF.
Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2017.
Forslag til vedtægtsændring vedr. §8 (valgperioder) : Maja laver en tekst. Vedtægter, der ligger på
hjemmesiden er forældede og skal skiftes ud (Annebeth) De aktuelle vedtægter ligger under filer på
facebook.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: på valg er Henriette, Helene, Marianne
Helene genopstiller. Henriette vil gerne overgå til at være suppleant. Cecilie kontakter Marianne vedr.
genopstilling . Inger kontakter Britta og spørger om hun evt. vil stille op til bestyrelsen.

Valg af suppleanter: Cecilie er på valg og opstiller til bestyrelsen. Opstillet er foreløbig Henriette.
Pkt. 9 valg af juniorrepræsentant: der blev ikke valgt nogen sidste år, og der er ikke sket noget på området.
Marianne skulle samle juniorer til et arrangement, men det er ikke blevet til noget. Vi vil gerne have
punktet fjernet fra vedtægterne – men vi er ikke sikre på, om det kan lade sig gøre i fh. t. DRF’s krav. Hvis
ikke punktet kan fjernes må vi se om der stiller nogen op.
Revisorer: Annebeth genopstiller – Maja kontakter Morten Krogager om han vil genopstille.
Sammensætning af udvalg:
Bestyrelsen ønsker følgende udvalg besat: TREC, Kørsel, Agility, Distance, Rideture, Rideruter, Fest, spring,
Dressur.
Udvalgene bedes aflægge beretning på GF – dette skal stå i indkaldelsen.
Der skal uddeles nogle præmier på GF. Der er forslag om:
Årets Dummy,Årets hesteven, Årets bedste klubkammerat, Årets snylter, Årets smarteste outfit, Årets mest
aktive medlem, Årets golddigger, og Bestyrelsens ærespræmie (en, der har gjort noget godt for klubben)
Cecilie skaffer præmier. (krus fra Hööks)
Forplejning: Kaffe og The samt sodavand: Helene Chips: Annebeth, Kage: Malene bager.
Aktiviteter:
Priser for bomtræning og TREC: 25 kr. pr hest – 15 kr for 2. og følgende hest med samme ejer (samt familier
med børn under 18) Ridehuskort er p.t. 25 kr hos stald Lehmann.
Malene sætter en dato for TREC stævne. Dressur / Springstævne er der ikke basis for lige nu – emnet skal
nævnes på GF så vi evt. kan få besat udvalgene.
Rom Ridtet: Dato 16/7 - Propositioner er indsendt og på GO– vi har fået Jysk Mesterskab. Prisen for de 2
små klasser er sat ned i håb om at få flere nye ryttere med.
Juletur 13/12 er afholdt – kun 6 deltagere- men hyggeligt
Ryttermærker er aflyst – for få deltagere – vi tager det op igen senere.
Kursus vedr. rytteropstilling/fysik arbejdes der videre med.
Sikkerhed: Klubbens sikkerhedsregler sendes til alle arrangører der afholder stævner / arrangementer
under VEST. – ansvarlig: Helene.
Økonomi: Der er under 10 udmeldte, men også et par stykker der er indmeldt.
Overskud i 2015: ca. 20.000 – Regnskab ikke helt færdigt endnu

Tilskud fra Lemvig kommune til kurser er indtil videre givet til alle – også dem der ikke bor i kommunen.
Kurser skal godkendes af bestyrelsen, hvis man skal modtage tilskud.
Indberetning af antal medlemmer skal sendes både til DRF, DIF og kommunen, og der skal specificeres,
hvorvidt medlemmer er bosiddende i Lemvig kommune. Helene arbejder på sagen.
Medlemskort sendes ud pr. mail. (Helene)
Eventuelt:
Udgifter til forplejning til bestyrelsesmøder dækkes fremover af klubben, hvis man kommer med
bon/regning til kassereren.
Friluftsrådet. Inger har indsendt vores forslæg til Idékatalog til undfåelse af konflikter mellem brugere af
skoven – og vores ideer er kommet med.

