Vestjysk Sports- og terræn rideklub
Referat af bestyrelsemøde d. 30.maj 2017 hos MaleneMøller.
Fremmødte: Cecilie, Malene, Helene, Christina Smed, Annebeth og Inger.
1 Godkendelse af referat fra sidste møde.
Bemærkninger til referatet:
Helene har meddelt DRF ændringerne i bestyrelsen. Ryttermærker gav fint overskud.
Brev til skoven vedr. moutainbikere sendt til skoven.
Rideruteklip og opmærkning, en gang afholdt og en gang aflyst. Maja har kontaktet skoven mhp at få hjælp
til dette og har fået svar at de ikke har tid lige nu.
Animaglyph, det kører, der er afholdt mange træninger, der er 13 i vestgruppen p.t. Det har givet nye
medlemmer i klubben.
TREC stævnet gik godt, bortset fra at der var en fejl i stævne programmet til udregning af point. Økonomisk
overskud.
Rom-ridtet, møde for hjælpere gik godt, men der mangler stadig hjælpere.
DRF 100 års tunering, Maja tager sig af promoveringen. VEST ligger p.t. nr 14
Kurset i fond raising blev desværre aflyst. Maja skulle have deltaget.
Vedrørende skoven, så er der DM i Moutainbike d. 2.september, dette skal meldes ud på vores FB gruppe.
Onsdagsrideture er forløbig erstattet af Animaglyph træning.
Spørgsmål om klubbens forsikring, hvad den dækker ved eks. vores stævne. Inger ser hvad der står i
klubmappen om det og Helene kontakter DRF.
Referat godkendt.
2 Agility stævne
Træninger er gået godt. Forhindringer skal tjekkes, Christina har bemærket at vippen er skæv. Mange af
forhindringerne er noget medtaget efter træningerne. Til stævnet er der p.t. 4 tilmeldte, hvis der ikke
kommer min. 10 bliver det aflyst og der laves en åben træning. Der er styr på hjælperne.

3. Rideruter
Kort gennemgået vedr. hvor der skal klippes. Hvis nogen af jer rider ruterne så giv besked til Cecilie eller
bestyrelsen om de er ok. Planlagte rute klippe/male dage er 6. juni og 21. juni.

4. Kontakt til skoven
Annebeth har sendt brevet til skoven vedrørende mountainbikeruterne. Vi skal holde øje med hvornår der
er Brugerrådsmøde og vi skal prøve at møde talstærkt op så vi evt. kan få en i brugerrådet.
5. Animaglyph
Odinteateret har indkaldt gruppelederne til møde d. 5. juni. Inger og Malene deltager. Inger håber at alle i
gruppen når at komme på stranden og træne inden d. 16. juni.
6. Romridtet
Christina skaffer sponsorpræmier og spørger hvor mange der skal være. Annebeth sender liste over sidste
års sponsorer. Christina lægger sponsoere op på FB-gruppen og hjemmesiden. Der skal skaffes flere
hjælpere. Annebeth og Cecile henter materialerne hos Inger d. 4.juni efter kl 19.
7. Åben rideklub d. 26. August
Inger arbejder videre med at finde et egnet sted. Vi skal have lavet en Pjece/folder om klubben som vi kan
uddele.
EVT.
Det aftales at der er agilitytræning d. 8.juni og d.13 juni. Christina laver begivenheder.

Ref. Inger Skov

