Bestyrelsesmøde d 15 januar 2020
Sted: Hos Cecilie
Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Afholdte arrangementer:
• Jubilæumsfest
Festen forløb fint. Desværre ikke så mange deltagere som håbet. Ikke mange
besøgende til åbent hus.
Ønske om et større sommerfest, med samme koncept. Evt. hvert 3 år
Hele weekenden har kostet klubben 22.413, - Incl. leje af Humlum lejren. Servering,
musik m.m. Derudover så har deltagere indbetalt 3250,-. Så festen har kostet klubben
19.163, •

Agility og TREC træninger
Fint med deltagere til Agility! Ikke så mange til TREC. Julen, nytår – og sygdom har især
haft indflydelse på deltagelse.
Vi fortsætter på samme måde!
Der bliver talt om at ændre forhindringerne, så det bliver nemmere at stille op.

•

Juletur
Godt besøgt! Turene gik fint. En del deltog på den lille tur! Kim fik lavet bål og serveret
æbleskiver. En fin tradition som vi fortsætter med.
Vi skal være bedre til at vise vej om til shelterpladsen evt. med markeringer, da den er
svær at finde.
Desuden er pladsen svær at finde på Google Maps. Bedre vejvisning og markering af
stedet.

•

Byridning og samarbejde med Rom Rideklub
Turen gik rigtig fint! Rom rideklub er meget interesseret i mere samarbejde og deltage i
vores aktiviteter.
Havde en fin træning inden turen, og ponyerne nød
opmærksomheden. Fine billeder og god julestemning.
Byridnings-teamet holder et møde snarest for at tale om hvad vores plan skal være
2020. Lemvig Handel er fortsat interesseret i et samarbejde.

•

Dressurkursus
Ingen tilmeldinger. Aflyst

•

PTV Stævne
Lille men godt! Lidt problemer med location, men blev flyttet ud til Stald
Sønderbygaard v/ Christina Kjelsmark. Ikke det store overskud, da der blev købt mad
ind til dommere og hjælpere.
Bemærkninger om bedre markering af forhindringer
Ønske om et hjælper-diplom. Evt. i stævnekassen?

•

Champagnegalop
Næste gang mere champagne! :-D Ønske om at medbringe øl, og vand
Selve turene gik rigtig godt! God tilslutning
Vi skal dog være mere obs på nye heste, som kan være usikre i en større flok.
2 hestevogne med på turen. Ønske om en hestevogns-træningstur
Rigtig god tradition, som vi fortsætter med

•

Måneskinstur
Godt initiativ! Desværre ingen fra bestyrelsen med, men en rigtig fin tur, med godt klart
vejr!

3. Kommende arrangementer:
• Stævneplanlægger kursus
11 tilmeldte. Vi har ladt dressurudvalget tage teten på dette kursus
. Hvis
bestyrelsen skal se på noget, burde vi have været hurtigere til at tilbyde at betale kurset
for VEST-medlemmer.
•

Generalforsamling
Lene skal medbringe sodavand og øl. Helene W giver besked
Bruger samme mad-levering som til Jubilæumsfesten.
Planlægningsmøde: d 29 januar kl. 19. hos Annebeth. Maja laver begivenhed
Maja laver præsentation og bestyrelsens beretning
Cecilie tager sig af mad og bestilling

4. Økonomi:
• Manglende betaling medlemmer
Lidt frustration over at vi ikke har de store muligheder for at tjekke hvem der har
startet i klubbens navn.
Har man ikke betalt, kan man ikke starte for klubben.
Formulering af indmeldings- og udmeldingsprocedure
Vi taler med kasseren om medlemmer kan indbetale via mobilepay, inden fakturaen er
modtaget. Og bruge mobilepay-kvitteringen som kvittering. Indmeldelsesblanket skal
selvfølgelig udfyldes. Inger tager en snak Helene
Vi bliver enige om at lave en telefontid! Tirsdag kl. 10-11 (Maja) og torsdag kl. 19-20
•

Aflevering af regnskab for afholdte stævner og arrangementer
Vi indstrammer reglerne for regnskab ved selvstændige stævner og laver et opslag på
FB.
Stævnemanualen sendes til arrangør af stævnet, som skal kvittere for modtagelsen og
læsning af manualen
Ved arrangementer med betaling, skal opkrævning være mere specificeret. Master skal
nævne betaling ved information.
Der har været en del løse ender vedr. disse regnskaber – men vi bliver forhåbentlig
bedre!
Annebeth sender en mail til arrangører i VEST, med en reminder om stævnemanualen.
Helene Flyvholm skal sende en mail til arrangører i 2019 om indkaldelse af regnskab

5. Udvalg
• Er der noget nyt? Status
Dressurudvalget arbejder på at få gang i dressurkurser og stævner
Juniorudvalget har en messenger-gruppe hvor de har dialog. Inger forslår at juniorerne
tager til Hest&Rytter. Flere fra bestyrelsen vil gerne hjælpe til – evt. med fælleskørsel.
Vi taler om at klubben kan give et lille tilskud til turen. Inger arbejder videre på sagen.
Britt Doorn har ønsket en skovtur for juniorerne. Det kan vi godt arrangere, men det
skal nok være en tur hvor der er lidt mere fart på

Eller to hold!

Distanceudvalg: Rom Ridtet er på Go! Og propositioner er offentlig gjort. Gerne et
møde i marts eller april. Skrive et opslag på Facebook ang. hjælpere!
Planer om at lave en distance-teori aften. Evt. med Robert som underviser. Inger
kontakter ham ang. dato.
Evt. en ekstra aften med Patricia med træning og dyrlægekontrol.
6. Info fra Distriktsrådsmøde
Helene W og Rikke Hauge har været afsted.
Prisnedsættelse på Go!
Fortløbende licensnumre og ændring på prisen på de små licenser
Åbnet op for eftertilmeldinger.
Vi har fået Jysk/fynsk mesterskab i Distance og i TREC. Juleridtet d 14/11. og TREC
stævne 6 juni på Brogaardens TREC-bane
Gratis tidtagning, td´er, rosetter og plaketter til distriktsmesterskaber.
Distriktet taler med hovedforbundet og distriktsbestyrelsen hvad de kan give til os i trec
og distance
Vi skal have afstemt forventninger med Helle vedr. stævnet på Brogaarden.
7. EVT.:
•

Ridestier – status. Evt. et punkt under GF?
Vi venter med at lave klippeture, men alle må gerne tage en saks. Et punkt på
dagsorden til GF. Vi skal have klippet inden Rom Ridtet

•
•

•

•
•

•

Møde med distriktet – status?
Helene W følger op. Efter Generalforsamling
TRECbanen – status?
Malene Møller er tovholder, men har desværre meldt afbud i dag. Vi spørger Malene
om hun vil følge op på det og rykke Janni for info
Flag og banner – status?
Vi håber at have flagene til Generalforsamlingen, men ellers er de fremme inden
Feldborg!
TREC dommerkursus – status
Det er en udfordring at kunne finde en dato
VEST cup distance – status?
Distanceudvalget tager en snak om det. Udvalget laver et oplæg som kan præsenteres
på generalforsamlingen.
Stævnekasse + Rosetter – status?

•

Helene W tager teten. Vi snakker om navn på rosetter til næste gang vi skal bestille
rosetter. Helene laver en liste der kommer ind på FB siden
Frivilligjob.dk.
Maja undersøger nærmere. Vi laver et opslag ved Rom Ridtet.

•

Hvad gør vi fremover mht. til klager? Hvordan handler vi bedst? En procedure vedr. klager
Bestyrelsen har haft en dialog om hvordan vi reagerer og behandler klager.
Hvert stævne skal have en stævne-ansvarlig, samt en jury. Dette kan dog svært ved
mindre stævner. Ved hvert stævne skal der inden start udpeges en jury. Der er dog
mulighed for at ringe til en TD´er. Rideforbundet foreslår at klubben lader klagen gå
igennem dem. Vi vil bruge vejledningen fra DRF.

•

Hvilke stævner, arrangementer og kurser er der planlagt for VEST i 2020?
Maja laver samlet oversigt

