Bestyrelsesmøde VEST
Dato: 19.4.2017
Hos: Maja Flarup, Nissum

Fremmødte:
Maja Flarup, Cecilie Næss Damm, Christina Smed, Annebeth Abrahamsen, Malene
Møller, Jan Stougaard og Ole Hansen.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Ordstyrer: Maja
Referent: Christina
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referat godkendt.
3. Meddelelser fra formanden.
Følger op på om Helene har oplyst DRF om ny bestyrelse. Ingen øvrige
meddelelser.
4. Kort referat om agility stævnet og træninger – af Christina
Flot tilslutning til agility træninger som pt. er hver 14. dag hos Stald Viborg
frem til slutningen af maj. Nye ansigter med hver gang og der er kommet nye
medlemmer i klubben derigennem.
Planlægningen frem mod sommerstævnet d. 18.6.2017 går planmæssigt.
Bekymring omkring tilslutningen efter der er sat krav om medlemskab i en
klub under DRF. Spørger ind til hvor mange tilmeldinger der som minimum
skal til for at gennemføre stævnet, bestyrelsen når frem til at det
gennemføres så længe der er tilmeldinger nok til at udgifterne dækkes.

5. Kort opdatering på ryttermærkerne – af Maja
Ryttermærker har opstart d. 20.4.2017. Der er tilmeldt 9 til ryttermærke 3 og
8 til ryttermærke 4. Dette giver et overskud i klubben på 450,00 kr.
Materialerne til ryttermærker er modtaget dags dato.
Klar Parat Start/Rytterlicens er fastsat til d. 30.5.2017. Der er skrevet til STR
om de vil være medarrangør og derved dele et over/underskud ligeligt
imellem klubberne. Venter stadig svar fra STR og venter med at offentliggøre
noget til de har givet lyd. Prisen på Klar Parat Start er 3.700,00 kr. uanset
antal deltagere. Bestyrelsen er enig om at tilbyde Klar Parat Start uanset om
det skulle give underskud.
6. Aftenkursus v. Tine Sørensen – af Annebeth
Reg. beslagsmed Tine Brønholt Sørensen har tilbudt et aftenkursus/foredrag
u. beregning. Bestyrelsen synes det er en god idé og der forventes fin
tilslutning. Skal afholdes et sted hvor det er muligt at fremvise heste i forhold
hove, benstilling osv. Demohestene skal have ejere der er indstillet på at høre
sandheden om deres hests hove og benstilling. Mulige steder kunne være hos
Peter Skikkild, da han har stor rytterstue – Jan vil høre ham ad når der er
fastsat en dato. Et andet muligt sted kunne være hos Elsebeth Spangsbjerg,
Malene vil høre hende ad. Dato påtænkes engang i efteråret 2017, efter den
udendørs stævnesæson. Annebeth vil høre Tine om mulige datoer.
7. Brev til Klosterheden og opfølgning på rideruter.
Vi kan se at der bliver kørt på vores ridestier. Ridestierne er nogle steder
blevet afmærket med mountainbikeruter og der undres over at disse breder
sig. Derudover er der også set overdreven brug af opmærkning af
mountainbikeruter. Brevet skal skrives i en sober tone, hvor vi viser at vi er
åbne for samtale. Rideruter har mistet bakket terræn til mountainbikeruter.
Der ønskes et fælles regelsæt/retningslinjer for færdsel i skoven, både ved
brug af ruterne og eventuelle møder ude på ruterne evt. at der gives lyd når
man kommer kørende på mountainbike, da de dukker op lydløst og ud af det
blå, hvilket forskrækker både hest og rytter. Det skal gøres klart i brevet at
det især er et spørgsmål om sikkerhed. Der opnås enighed om at brevet skal
udsendes til cykelklubberne, når det udsendes til skoven, for en åben dialog.

Angående rideruter og oprydning/opmærkning af disse. Arbejdet med
ruterne fortsættes hvor vi slap i efteråret, og efterfølgende laves der en
reparationsrunde. Der forventes at der laves en nyåbning/genåbning når
klargøringen af rideruterne er overstået. Klargøring af rideruter bliver fastsat
til tirsdage i ulige uger med start d. 9.5.2017 kl. 19.00. Maja opretter
begivenheder omkring dette på Facebook. Der vil tages kontakt til Peter Ting,
for at få ham engageret i rideruterne.
8. Animalglyph, hvem står for det og hvornår bliver der træningssamling?
Inger Skov er tovholder og står også for træningssamling. Tilmelding skal ske
til hende. Sidste tilmelding er 30.4.2017 med bindende tilmelding. Der er
mange interesserede men information efterspørges. Inger har gjort
opmærksom på at træninger vil være spontane afhængigt af de vejrmæssige
forhold ved kysten. Dog skal der fastlægges 2 datoer for træninger som evt.
må flyttes efterfølgende i tilfælde af dårligt vejr.
9. TREC Stævnet og træninger – af Malene
Der arrangeres træningsdage følgende datoer: 27.4.2017 kl. 19.00, 29.4.2017
kl. 14.00 og 4.5.2017 kl. 19.00. Træningsdagene finder sted hos Jan på
adressen Ravnsbjergvej 5, 7600 Struer. Gratis for medlemmer, 30 kr. for ikkemedlemmer. Maja opretter begivenheder på Facebook omkring dette.
TREC stævnet er d. 6.5.2017. Der mangles dommere da der pt. kun er 2,
Cecilie og Helene. Christina melder sig som dommer, og vil spørge Christina
Landbo Bak, Tine Brønholt Sørensen og Charlotte Emtkjær Madsen om de
kunne være interesserede. Dommere skal kunne deltage til minimum 1 af
træningsdagene, for oplæring. Der søges også sponsorgaver.
10.Rom Ridtet
Skoven er booket og det er godkendt. Der vil høres ind til om Jens Rokkjær vil
sponsorere telt igen. Der er hjælpermøde d. 17.5.2017 kl. 19.00 hos Cecilie på
adressen Sdr. Stabyvej 1, 6990 Ulfborg. Begivenhed oprettes på Facebook.

11.100 års turneringen. Opdatering og promovering.
Maja smider mere information ud om dette, for at informere vores
medlemmer yderligere.
12.Angående fonde og hvad vi skal bruge pengene til.
Maja er tilmeldt fundraising kursus d. 22.4.2017. Der snakkes om forslag til
hvad klubben kan bruge det til:
- Terrænspring i skoven
- Agility og TREC redskaber
- Uddannelse af instruktører og undervisere
- Førstehjælpskurser
- Overnatningsmuligheder i Klosterheden; høhotel, shelters og folde.
13.Eventuelt.
- Det oplyses at der er DM i mountainbike i Klosterheden d. 2.9.2017
- Onsdagsrideture.
Fortsat om onsdagen eftermiddage/aftener. Tovholdere er Inger og
Cecilie. Forskellige turledere og udgangspunkter. Gratis for medlemmer,
20 kr. for ikke-medlemmer. Forplejning er op til den enkelte turleder.
- Forsikringsspørgsmål.
Officials, hjælpere og instruktører er dækket af klubben. Hvem betaler for
skade på hest hvis den braser igennem f.eks. en agilityforhindring til
stævne eller træning. Er det rideklubben, DRF eller privatpersonen der
bærer ansvaret. Vi skal være klar over hvordan det hænger sammen og om
der evt. til alle vores arrangementer skal skiltes/oplyses omkring ansvar.
Forsikringsreglerne skal undersøges og det skal være klart og tydeligt hvad
vores forsikringer dækker, inden næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde:
Tirsdag d. 30.5.2017 kl. 19.00 hos Malene Møller.

