Referat af bestyrelsesmøde i VEST d.13. november 2019
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Afholdte arrangementer
Halloweenoptog, I Hurup og Struer. Der var to nye ekvipager med. I Hurup var man meget
begejstrede.
Optog ved Kulturnat. Blev aflyst p.g.a. syg hest, Maja forklarer hvorfor, det var af sikkeheds
grunde.
Politikursus, gik rigtig godt. Vi vil gerne lave det igen i 2020.
TREC- PTV stævne. 33 starter i 4 klasser. En episode der efterfølgende er påtalt af dommere og
andre, diskuteret og der er aftalt opfølgning.
Agility/miljøtræning, god tilslutning til træningerne der skiftede mellem tirsdag, onsdag og torsdag.
En træning for børn og junior der startede om eftermiddagen havde rigtig god tilslutning.
3. Kommende arrangementer.
Juletur.d.7. dec. Cecilie er master på den lange tur og Inger er på den korte tur. Turen udgår fra
skovlegepladsen.
Champagnegallopen, laves i Stråsø d. 29. december. Cecilie og Inger.
Dressur og springkursus. Arrangeret af Lene Jacobsen. Foregår på Rosgård Ridecenter ved Jørgen
Nørremark. Der skal laves begivenhed.
TREC-PTV stævne d.15december afholdes ved Jørgen Nørremark.
4. Jubilæumsfest. Der er ved at være styr på det. ( Maja og Cecilie m.fl.)
5. Økonomi. Alle stævner og arrangementer skal aflevere regnskab og bilag senest en uge efter
arrangementet. Fortrykt skema til dette kan fås ved bestyrelsen.
6. Udvalg. Vi skal involvere flere medlemmer i aktiviteterne, forslag om at der skal holdes
udvalgsmøder, om ikke andet så via en messenger gruppe. Vi skal bruge dem der gerne vil hjælpe.
Helene W overtager championatslisten.
7. Ny TREC-bane i Feldborg. Helene W, Malene og Janni fra skoven har været ude og kigge på det.
Anja har været derude og finde/ ride ruter. Der skal laves et opslag med arbejdsdag.
8. Indkøb af flag. Maja får tilbud på flag og banner til at sætte ved vejen ved arrangementer.
9. Vest-cup distance. Forslag om at lave en cup i distanceridning i klubben, distanceudvalget aftaler
nærmere.
10. Synliggørelse af bestyrelsens arbejde. Der skal laves opslag på FB gruppen inden møder i
bestyrelsen og evt udvalgsmøder, så medlemmerne kan komme med indput.
11. Agilitytræning. Der skal aftales nye datoer for træning evt eftermiddag så børnene kan være med.
Vi starter med agility onsdag d. 20 nov kl 19-2. 14 dage efter laves TREC træning.
12. Kursus for stævnearrangører. Tovholder er Marianne L. Fredriksen. Maja har få budget og datoen
er lørdag d. 18.januar, afholdes i Struer ”biograf” som kan lave forplejning.
13. EVT. Maja meddeler at hun ikke får så meget tid til klubarbejde de næste par måneder.
Forslag om ar vi får lavet tryk på vores rosetter med h.h.v. TREC, Agility, Distance m.m.
Der er ønske om et TREC dommer kursus, Helene arbejder videre med dette.
Der trænger til at blive klippet ridestier i Struer hjørnet. Inger laver tur med grensakse.
14. Næste møde onsdag d. 15.januar kl. 19 hos Cecilie

Ref. Inger Skov

