Bestyrelsens beretning
Opstart af VEST.
Vi har fået en helt fantastisk start for vores nye rideklub, der har været stor
opbakning både til selve klubben og vores arrangementer, det er vi meget glade for
og det viser jo også at der har været brug for en klub som vores.
Første gang vi fik at se hvor stor opbakningen til den nye klub er, var til vores
Stiftende generalforsamling, der mødte 34 op og vi fik sammen gennemgået vores
vedtægter og sikkerhedsregler og dannet en bestyrelse og dermed var VEST en
realitet.
Derefter gik vi i gang med at få skaffet medlemmer nok til at kunne blive optaget i
DRF, det krævede jo at folk kunne se noget om os så Annebeth fik lynhurtigt en
hjemmeside op at køre og Maja sørgede for at vi kom på Facebook.
På bare 10 dage fik vi samlet de 50 medlemmer det kræver for at kunne blive
optaget i DRF og derefter fik vi sendt ansøgningen afsted.
Vi har siden været i løbende kontakt med DRF og tirsdag d. 13 januar havde vi et
møde med 2 repræsentanter fra DRF, hvor vi gennemgik vores vedtægter og
sikkerhedsregler og de kom med kommetarer og stillede spørgsmål til begge dele.
Vi har fået at vide at vores optagelse nu er nået til sidste instans, idet DRF`s
bestyrelse i aften tager stilling til om vi kan blive optaget, det har taget væsentlig
længere tid end vi havde håbet på, men vi har gjort alt hvad der stod i vores magt
for at presse på og nu er det forhåbentligt en realitet i løbet af et par dage, så vi kan
komme ud at starte stævner for VEST.

Arrangementer.
Vi har allerede haft en del arrangementer og der har været rigtig god opbakning til
samtlige, vi har allerede et godt sammenhold og alle er flinke til at hjælpe hinanden.

På vores første tur d. 6/12 startede vi op med at blive interviewet til avisen og efter
lidt start vanskeligheder kom vi afsted og der blev taget nogle billeder så vi kunne få
lidt reklame, vi havde en god tur og lærte nogle nye mennesker at kende. Vi sluttede
turen af med kaffe, sodavand og kage.
Næste tur var juleturen d. 21/12 hvor både heste og ryttere mødte op i juleoutfit og
humøret i top trods silende regn, vi havde en rigtig god tur som vi sluttede af ved
Møllesøen med gløgg og æbleskiver.
Derefter skulle nytåret rides ind med en champagne galop, det var den 3/1 og vejret
var heldigvis med os på denne tur, som foregik i Stråsø plantage, der mødte 20
ryttere og 21 heste op, det er virkelig imponerende at så mange bakker op. Vi havde
endnu er god tur med god ro og orden og hvor alle viste hensyn til hinanden, denne
gang sluttede turen af med champagne og kransekage og selvfølgelig en masse
hyggesnak.
Den 16/1 startede vi TREC træning op ude ved Stald Lehmann, vi vidste ikke helt
hvor mange vi kunne forvente der ville komme og mente måske det var lige
optimistisk nok at lave 2 hold, men det endte med at der i sidste øjeblik blev lavet et
ekstra hold for at kunne få plads til alle.
Da vi 14 dage efter havde træning igen var vi oppe på 4 hold og det er vist meget
passende, for der har virkelig været stor interesse for TREC og her har vi også
virkelig kunnet se hvor bredt vores klub når ud, her er der plads til alle.
Det er planen at vi fortsætter med TREC træning hver 14. dag og indtil videre foregår
det hos Stald Lehmann, men når vejret bliver bedre rykker vi ud til Inger hvor vi kan
have forhindringerne stående fremme hele tiden.
Vi har også været til møde med naturstyrelsen angående opsætning af spring i
Klosterheden og vedligehold af ride stierne derude, de var meget positive over for
de ting vi have med til mødet. Vi håber at vi kan holde nogle arbejdsdage derude når
der er kommet helt styr på hvad der skal laves og hvor, så vi kan få endnu bedre ride
muligheder i Klosterheden fremover.

Vi har også haft en logo konkurrence som blev vundet af Cecilie Næss Damm, som
vandt et halvt års abonnement på Hestemagasinet, sponsoreret af Hestemagasinet,
det var ikke noget nemt valg da der var kommet rigtig mange gode forslag, så vi
endte med at give trøste præmier til Karina Legowski Mynster Holm og Louise
Esholm Jensen, som vandt henholdsvis en striglekasse og et underlag, sponsoreret
af Rom Ridtet og Mølgård Hestehotel. Vi har også haft en medlems konkurrence,
den blev vundet af Naomi Doorn, hun vandt et års gratis medlemskab af klubben.
Der har været rigtig mange ting at se til her i opstarten og vi har stadig mange ting vi
skal have styr på, men det vigtigste må helt sikkert være vores optagelse i DRF og
den burde være på plads lige straks. Når optagelsen er på plads bliver der også tid til
at vi kan sætte fokus på alle de andre spændende ting vi gerne vil med klubben.
Til slut vil vi gerne takke for jeres store opbakning, uden alle vores fantastiske
medlemmer havde vi ingen klub og vi er efterhånden en stor klub da vi på
nuværende tidspunkt er på 83 medlemmer, men der er selvfølgelig stadig plads til
mange flere.

