Vestjysk sports- og terrænrideklub
Bestyrelsesmøded. 30.maj 2018 hos Cecilie
1. Fremmødte
Cecilie, Helene W, HeleneFlyvholm, Malene Møller, Maja Flarup, Jan Stougaard, Anja Sørensen og
Inger Skov.
2. Cecilie vælges til ordstyrer og Inger referent
3. Referat fra 14.3 2018
Vedr. manual til stævnearrangører som Annebeth skulle lave, er den udsendt/lagt op?
Vedr. møde med distriktet, så er Helene F. ikke kommet videre med dette.
Hvem er ansvarlig for at tjekke at stævnestarter er medlem af VEST?
Referatet godkendt.
4. Økonomi, der er ca 58.000 på kontoen. Vi skal huske at medtage ting der er købt til klubben i
årsregnskabet.
5. Arrangementer
TREC-stævne hos Kjeldsmark gik rigtig godt. Der kunne ønskes bedre kommunikation mellem
dommer og hjælpere og infomation inden stævnet.
Animaglyph træning er gået godt.
Rideruter genindvielse gik godt, men p.g.a. virus smittefaren blev der klaget over at deltagende
heste kom for tæt på heste på Fruerhøj.
6. TREC
TREC-træning næste gang er d.12 juni fra kl 17 hos Jan. Tømmerkørsel starter op igen snarest hos
Jan.
TREC-stævne på Nr.Vosborg d. 26. august. Malene har snakket med Nr. vosborg og Thingstrup
maskinstation som lejer jorden.
TREC dommerkursus, hvor skal det holdes og hvem deltager?
7. Animaglyph. Der er styr på træninger og Arrangementet d.6.juni
8. Agility. Der skal aftales hvordan betalingen (20 kr. for medlemmer og 40 kr. for andre skal bruges,
hidtil er pengene brugt til køb af bund til vandgrav og reparation og vedligehold af forhindringerne
som ejes af Annebeth og Inger. Der er forskellig mening om dette: 1. de 20 kr rabat til klubbens
medlemmer er lig med støtte til klubben (medlemmer). 2. Betalingen skal gå i klubbens kasse og så
kan der anmodes om penge til vedligehold/ ny ting. Inger snakker med Annebeth om det.
9. Persondatalovgivning
Helene F. har slettet de sidste fire cifre på personnumrene på vore medlemmer, og undersøger
videre hvordan vi skal forholde os.
10. Rom-ridtet
Der er styr på Officials m.v. Ruterne skal tjekkes, der laves onsdagsrideture. Der indkaldes til
hjælpermøde.
11. Kommende arrangementer.
Der er nok indtil videre.
12. Evt.
Jan kan arrangere førstehjælpskursus. Sniksnak om diverse.
Næste møde?

