Vestjysk Sports og Terrænrideklub, VEST

Ref. Inger

Referat af bestyrelsesmøde d.15.nov. 2018 hos Inger
Fremmødte: Cecilie N. Damm, Malene Møller, Anja Sørensen, Maja Flarup, Jan Stougaard, Helene
Flyvholm, Helene Wengel og Inger Skov
1. Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde. (6.sept. 2018)
Godkendt.
2. Afholdte arrangementer.
-Babyspringning, i samarbejde med stald Klosterheden ?
-Lyserød lørdag, Rigtig godt med stor og lille tur. Der deltog 18 ekvipager i alt.
-Brugt rideudstyrsmarked, gik godt, arrangementet gentages næste år.
-Kvadrille træning, er ikke kommet i gang fordi det er svært at finde datoer hvor alle kan.
-Ridning i Struer og Thyborøn til Halloween, stor succes, fine arrangementer.
-Klubtur til Trecbanen i Farre. Rigtig god tur med i alt 12 ekvipager. Arrangementet
gentages til foråret.
-Evalueringsmøde vedr. Rom-ridtet. Udvalget er i tvivl om ridtet i 2019 skal aflyses.
Begrundelsen er at vi fik 2. priotets datoen og det er den weekend der er Landsskue i
Herning, og det har ikke været muligt at finde ansvarlig person for alle områder.
3. Kommende arranger.
Juletur 9. december. 2 mastere til hhv lille og stor tur. Mødested Skovlegepladsen. Kl 13
Champagnegaloppen i Stråsø. Inger er Master på lille tur og finder en til at være det på lang
tur.
Arrangementer i Januar. TREC træning og evt stævne.
Agility træning startes op. Forhindringerne skal flyttes ud til Rikke Viborg.
Næste Bestyrelsesmøde. D. 19-12-2018 hos Anja
4. Økonomi. Kassereren orienterer.
Medlemstal: ca 140. Kontingentet er jo på sidste generalforsamling sat til 200 kr. Vi skal
opfordre til at tage kurser, vi får jo tilskud til dem ved kommunen.
Det foreslås at vi holder en 5 års jubilæumsfest. lørdag d. 23 nov.
Det vedtages at Jan Stougaard køber kegler (som bruges til kørsel).
5. Kurser. Diskussion om hvordan der arrangeres kurser i klubbens navn.
Det vedtages at der skal laves en vejledning til dette, så der ikke er tvivl om at det er et
VEST arrangement, økonomi, reduceret pris for arrangører m.v.
Annebeth og Inger laver udkast.
6. Eventuelt
Vi siger nej tak til at sælge julekort.
Blåbjerg-ridtet har spurgt om de evt. må lave stævne i klubbens navn. Det siger vi ja til. De
skal have vejledning/ aftale.
Hjemmesiden skal opdateres. Maja har sendt forslag til Annebeth.
Jan foreslår at udvalgene mødes eller evt er med til bestyrelsesmøder.
Forslag om at Jørgen Kold fra Seges holder foredrag om transport af heste.
Evt Sonja fra Dyrecenter Midt.
Til næste møde, læs vedtægterne igennem , læs stævnevejledning.
Kontakt til Distriktet, Inger Overby.

