Referat af bestyrelsesmøde i Vestjysk sports og terrænrideklub d. 18. juni 2019
Fremmødte: Maja, Cecilie, Helene F. Helene W. Malene, Annebeth og Inger
1.Godkendelse af referat.
Godkendt
2. Afholdte arrangementer
a. Agilitytræning: 28.april i ridehal hos Rikke, godt fremmøde to hold. Der var planlagt tre
træningsdatoer på banen i Fjaltring, fredag d. 14.juni, torsdag d. 20. juni og onsdag d. 26-6.
Fredag d.14 var der kun tre deltagereb.
b. Skovture d.d. 30/4 og 21/5: Mette Grønkjær afholdt d. første, den anden blev aflyst? Mette har
spurgt til om det kun er for medlemmer, det er det ikke men alle skal overholde sikkerhedsreglerne.
c. Open by night. Gik rigtig godt i sne og slud.
d. Hyggeaften for juniorer: Inger der er juniorernes kontakt har hørt fra Lecia at de var fem
deltagere hvoraf de fire var medlemmer.
e. Pinsetur med køreklubben. Der var ikke nogen af de tilstedeværende der var med.
f. TREC stævne d. 10. juni. Arrangeret af Helle Vistesen Lidt snak om hvordan vi gerne vil have at
klubben er ”synlig” og andet ved stævner der laves i klubbens navn.
g. Måneskinstur på Græm strand ved Cecilie den første blev aflyst, den anden var søndag d. 16. juni
med 4 deltagere.
3. Kommende arrangementer
--Agility og Trail: Træning d.20 og 26. juni blev aflyst p.g.a. Ingers heste er i karantæne p.g.a.
mulig herpesvirus
--Landsdelsfinaler: hvem deltager? Rikke Viborg og Charlotte E. Madsen? Vi vil gerne have
billeder.
--Sommerfest: Cecilie er tovholder, folk skal selv have kød drikkevarer med. Cecilie søger for salat
m.m. Underholdning/ aktiviteter: evt. støvlekast og lassokast.
4. Rosetter.
Det vedtages at klubben sponserer rosetter til alle stævner fra 1. januar og et år frem.
5. Møde med skoven:
Maja og Inger deltog, Cecilie blev desværre forhindret Fra skoven Janni og Poul Ravnsbæk. Rigtig
godt møde. Vi fremlagde vores ønsker om faste forhindringer, de kigger på muligheder ved
betonbanerne. Vi må lave en prøvejagt med forhindringer men det er svært at finde en rute der ikke
krydses af moutainbike spor, Janni vil finde kort over sporene. Vores ønske om en stor P-plads med
bål m.v. til hestetrailere blev taget godt imod.
6. Jubilæumsfest
7. Nyt fra udvalg
--Dressurudvalget tager på kursus i stævnetilrettelæggelse. Der beviliges 6000, til dette.
--Trec udvalget vil gerne lave PTV stævne til vinter.
8. Politihestekursus
Maja har lånt en ”ballonmand” til kurset

-- der er p.t. 28 tilmeldte. Maja har holdt møde med Rikke Viborg og aftalt leje af hal m.v. Rikke vil
gerne stå for forplejning.
9. Evt.
Stævnemanual: der skal tilføjes at vi opfordrer til at bruge rosetter for gennemført. Aktion,
Annebeth
Der snakkes endnu engang om regnskab for stævner, skal det præciseres i stævnemanualen.?
Hjemmesiden opdateres, aktion Annebeth
Der opfordres til at der oftere skiftes billede på vores FB gruppe
Næste møde sidst i august incl. møde med distriktet.

Ref. Inger Skov

