Referat af generalforsamling i VEST 21/3-2020
Maja byder velkommen. Fortæller, at vi har fået lov at være her på Naturskolen gratis fremover.
Tilstede: 32 stemmeberettigede medlemmer.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1: Valg af dirigent og referent.
Maja dirigent, Lene J referent.
Gennemgang af klubbens formål.
2: Bestyrelsen aflægger beretning.
Flot diasshow fra alle klubbens arrangementer. Beretningen er godkendt.
3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. v/Helene Flyvholm
Flere medlemmer end forventet, udgift til fest, som ikke var i budgettet, lidt større udgifter
end budgetteret på flere poster. Indkøb af pc og printer.
55.000 kr på kontoen pr 31/12-19.
Resultat på – 12.000 er acceptabelt. Meget få arrangementer, som ikke betaler sig selv.
Diskussion om relevante kurser – alt til fordel for rideklubben.
Bestyrelsen tager en snak om dækning af udgifter til transport til kurser mv.
Alle distanceridt har givet overskud. Økonomien ved distanceridt er helt adskilt fra klubbens
regnskab. Tvivl om hvorvidt overskud fra arrangementer skal stå på privat konto eller på
klubbens. Skattemæssigt/hvidvaskningsregler mv. Problemer med regnskaber fra nogle
arrangementer. Muligt at oprette konto til distance? Forslag: forespørge revisor, hvordan
man korrekt bogfører og opbevarer. Datterselskab? Bestyrelsen arbejder videre med
opgaven. Opfordring fra revisor om bedre/korrekte bilag.
3a: Budget for 2020 fremlægges v/ Helene Flyvholm
150 medlemmer, mange arrangementer, flere kurser, forventet overskud på 15.000.
Ingen kommentarer – godkendt.
4: Fastsættelse af kontingent for 2021.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Godkendt.
5: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag fra medlemmer.
Bestyrelsen har gennemgået vedtægterne: §7 bør revideres/forenkles. Bestyrelsen og Robert
arbejder videre.
Vejledning for indmeldelse/udmeldelse på vesthest.dk og facebook.
6: Valg af formand.
Formanden (Malene Møller, valgt i 2019) er ikke på valg.

7: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Næstformand Cecilie Næss Damm (valgt i 2019) er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
Inger Skov (valgt i 2019) er ikke på valg.
Helene Flyvholm (valgt i 2018) er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
Helene Wengel (valgt i 2018) er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.
1. suppleant Anja Sørensen (valgt i 2018) er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
2. suppleant Jan Stougaard (valgt i 2019) er ikke på valg
9: Valg af juniorudvalg
Der er mulighed for at danne et juniorudvalg på min. 2 pers. Der kan indstilles kandidater til
juniorudvalget i alderen 13-18 år. Alle medlemmer under 18 år kan stemme til juniorudvalget.(valg
for 1 år ad gangen)
Britt Dorn er på valg og modtager ikke genvalg
Anne Sophie Schmidt er på valg og modtager ikke genvalg
Lecia Rokkjær er på valg og modtager genvalg. Genvalgt.
Inger er tovholder for juniorudvalget.
Inger og Lecia kører udvalget videre.
10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Annebeth Abrahamsen er på valg som revisor og modtager genvalg. Genvalgt.
Dorris Mikkelsen er på valg som revisor og modtager genvalg. Genvalgt.
Anja Sørensen er på valg som revisorsuppleant og modtager genvalg. Robert opstiller og valgt.
11. Sammensætning/oprettelse af de forskellige udvalg.
Herunder aflægger udvalgene beretning.
TREC v. Helene Wengel
Et helt stævne i Give, 2 PTV stævner, god tilslutning. Planlagt 4 sommerstævner incl. finale.
Opfordring til at melde til dommerkursus.
Arbejde fra jorden / Agility v. Inger Skov,
17 træninger, et stævne, vintertræning hos Rikke Viborg, sommertræning hos Inger, svingende
deltagerantal (2-16). Aftener/søndag eftermiddag
Distance v. Inger Skov
Rom-ridtet aflyst sidste år pga. dato, ved et stævne kom 25 % af rytterne fra Vest.
Fastelavnsridt flyttet i al hast, flot samarbejde, Isenbjerg, fint stævne, Sct. Hans ridt flyttet.
5 ridt på planen for 2020.
Rideture v. Cecilie Næss Damm,
Ikke så mange ture, lidt hjælp af Mette, 2 ture i april, juni – måneskinstur, oktober lyserød lørdag,
juletur, champagnegalop. Søndagstur, måneskinstur, vandtræning.
Kørsel og rideruter v. Jan Stougaard
Tirsdagstræning, ikke mange fællesture, rideruter har passet sig selv.

Fest v. Maja Flarup
Sommerhestefest - våd ridetur, hyggelig aften med en del deltagere,
Jubilæumsfest – hyggelig aften med dejlig mad, dans og overnatning
Spring v. Cecilie Næss Damm
Ikke megen aktivitet – planer om babyspring.
Dressur v. Marianne Frederiksen
Nyt udvalg, afholdt stævnetilrettelægningskursus, dressurstævne i 2021, evt. kurser (følere ude).
Cup på tværs af alle discipliner i 2022.
Kvadrilleudvalget
Herpes satte en stopper for opvisningerne, prøver igen. (Halvåben invitation fra Jørgen Konge)
Alle udvalg har genvalg på nær rideruter og kvadrille
Messengergrupper for hvert udvalg.
Rideruteudvalg/-ambassadører: Maja, Henriette
Kvadrilleudvalg: Verner
Udvalgsmøde med bestyrelsen i marts/april

12. Valg af distriktsrepræsentant
Helene Wengel stiller op til genvalg. Genvalgt.
13: Eventuelt.
Herunder kalender 2020, Championatsliste, Aktivitetsliste, kursus, stævner og meget mere!
Medlemmer må gerne komme med input til punkter under evt.!
Udviklingsdiscipliner (distance, TREC, voltigering): skal vokse, vigtigt at gøre opmærksom på antal
medlemmer/deltagelse. Kryds af i spørgeskema på Go. Indberet alt, hvad der kan benævnes som
aktivitet i disciplin.
Stævnemanual på nettet.
Kurser,
Bytræning fortsætter, obligatorisk deltagelse i mindst to træninger i åbningstid.
Lemvig, Holstebro, Struer, Thyborøn.
Åbner op i marts, og lukker ved nok deltagere – et spørgsmål om sikkerhed.
Championatsliste: 3. plads Helene Vagnsø Wengel, 2. plads Rikke Hauge, 1. plads Helle Vistisen
Aktivitetsliste: delt 5. plads P. S. Andreasen og Annebeth Abrahamsen, 4. Patricia Hass Pilborg, 3.
plads Rikke Hauge, 2. plads Helle Vistisen, 1. plads Robert Ørsted.
Listerne blev grundlagt på sidste generalforsamling og skal tages op til revision.
Pointsystemer:
Rikke vil gerne køre championatsliste videre efter DRFs principper, men for alle discipliner.

Aktivitetsliste: spørgsmål til pointgivning – groom afvist. Frivillighed? Lønnede får også point!
Helle Vistisen vil ikke fortsætte listen. Vurdering af hvilke aktiviteter der bør være
pointgivende. Point for aktiviteter til gavn for klubben. Svært at gøre det fair og retfærdigt.
Frivilligt arbejde bør udføres, fordi man har lyst til det – ikke for at få en præmie og en roset!
Dejligt med skulderklap.
Forslag om nominering af hjælp til generalforsamling.
Championatsliste kører videre, frivillig hjælp skal honoreres på anden vis via nominering i
f.eks. 5 kategorier. Ingen kan undværes!
Hjælperkort: ved 10 deltagelser optjenes 250 kr til webshoppen.
Bestilt flag og bannere, stævnekasse etableres.
Webshop: jakke, vest, kasket, underlag og meget mere. Klubben får % af salget.
TREC-bane i Borbjerg plantage etableres i samarbejde med Naturstyrelsen Vestjylland.
Foreløbig er der sat gang i anlæggelse af parkeringsplads. Dernæst skal vi i gang med at lave
banen.
Opfordring til at lave begivenheder på facebook ved brug for hjælp.
Kristian Madsen kommer igen 24-25. oktober 2020.
VEST distancecup: forslag: Børn LD/LC, young rider LC-MA, alle LD-MA,
Åben for alle under drf.
Oprykker sløjfer kun for VESTmedlemmer.
Vedtaget.
Spring i skoven (Klosterheden) – laves når vi er færdige med TRECbane i Borbjerg.
Restaurering af foldene i Klosterheden. Maja kontakter Jannie
(skovløber/foged/kontaktperson) ang. begge dele.
Robert: stævne i Frederikshåb plantage er intro til distance. Specielt tilrettelagt for
begyndere, men også lang LC/LB. Idealtid og trækkerklasse. Formål at trække nye ryttere til
disciplinen.
Mere information på VEST hjemmeside, når der foreligger flere oplysninger.
Kalenderen er fuld!
Distance, byridning, TREC og meget, meget mere. Kommer under begivenheder.

