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Stiftende Generalforsamling d. 26/11 2014
Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub
Fremmødte var 34 personer.
Valg af dirigent (Henriette), valg af referent (Britta).







Alle medlemmer er medlem af klubben på lige vilkår. Dvs. ingen passive medlemmer, og alle kan
være med, samt bakke op om rideklubben.
Klubben er adresseløs, og vil forsøge at afholde arrangementer forskellige steder.
Vi vil have min. 50 medlemmer så vi kan blive registreret hos Dansk Rideforbund – Gerne hurtigst
muligt.
Papirløs – dvs. alt information foregår via. Hjemmeside, Facebook og mail.
Annebeth sørger for at få en hjemmeside op at stå.
Medlemskort med logo og navn vil blive tildelt alle medlemmer.

Logo konkurrence:
Klubben skal have et logo og derfor udloddes en præmie fra Magasinet Hest til den som kan tegne/designe
et forslag til klubbens logo. Så kom frem med alle jeres ideer 



Ved §1: Ang. Klubbens navn og forkortelse, ”Vestjysk natur- og sportsrideklubben (VEST)”, så er der
på dagen kommet et nyt forslag ”Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST)”. Forslagene blev
afgjort ved afstemning med håndsoprækning.

Vestjysk sport og Tærren rideklub (VEST) fik flest stemmer, så dette er vedtaget.



Klubbens vedtægter blev drøftet og vedtaget, se særskilt dokument ”Vedtægter VEST”.
Klubbens sikkerhedsregler er ligeledes gennemgået og vedtaget. Se særskilt dokument
”Sikkerhedsregler VEST”.

Udover de beskrevne sikkerhedsregler kan vi anbefale medlemmer at downloade et Medicalcard på Dansk
rideforbunds hjemmeside, og bæres af rytter under klubbens arrangementer – så har vi altid vigtig info og
tlf. nr. på vedkommende hvis uheldet skulle ske. Et hundetegn med tlf. nr. påsat hestens trense eller sadel
kan ligeledes også være en rigtig god ide (hvis hesten løber løs/væk).





Kontingent er fastsat til 250 kr. pr. år pr. medlem.
Man er fuldgyldigt medlem når man har indbetalt årskontingentet.
Cheminova har bevilget et sponsorat til klubben at starte på: 1000 kr.
Budgettet er beregnet ud fra 50 medlemmer. Disse skal (helst) skaffes inden distriktet (11/13)
holder møde d. 10 december 2014 (afholdes 1 gang årligt).
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Få dig meldt ind i klubben inden d. 5 december, Og deltag i lodtrækning om et års gratis
medlemskab.



Vi har fået lov til at bygge terrænforhindringer i klosterheden, vi mangler bare godkendelse af
placeringer.
Samarbejde med Stald Lehman i Lomborg. I forbindelse med Åbent hus hos dem d. 28 november,
vil der være opvisning med TREC ridning, af Malene Møller, og der vil være mulighed for selv at
prøve. Fremover vil der være TREC træning her i vinter, og om sommeren vil der være træning hos
Inger Skov.
Da klubben primært henvender sig til private som har deres hest opstaldet på små pensioner eller
hjemme, vil vi også gerne kunne bruge klubben til at samle mange heste til forskellige behandlinger
f.eks. tandtjek, kiropraktor, sadelmager osv.
Inger Skov er naturrepræsentant hos Dansk ride forbund, og hvis man har ideer er man velkommen
til at komme med til hende.
Forskellige arrangementer – Nogle bliver for både medlemmer og ikke-medlemmer, og så med en
merbetaling for ikke Medlemmer.
Træningsture for begynder til distance og TREC.









Valg af bestyrelse (1 år):
Formand: Malene Møller (Arbejdsgruppen har peget på Malene, og alle er enige).
Der er 5 kandidater som stillede op til bestyrelsen. Er afgjort med skriftlig og anonym afstemning.
Bestyrelsesmedlemmer: Inger Skov (25 stemmer), Helene Flyvholm (29 stemmer), Britta Lund (24
stemmer), Henriette Kroager-Nielsen (25 stemmer), Marianne Olesen (25 stemmer).
Suppleant: Britta Lund og Cecilie Næs Damm
Distrikt repræsentant: Anja Sørensen
Valg af revisor:
Annebeth Abrahamsen og Morten Krogager-Nielsen.

Fastsættelse af næste møde og næste Generalforsamling:
Næste Generalforsamling: d. 25 februar 2015 kl 19.30. Sted kommer senere.
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Formand:
Dato

Underskrift

Malene Møller

Dato

Underskrift

Henriette Krogager-Nielsen

Dato

Underskrift

Helene Flyvholm

Dato

Underskrift

Inger Skov

Dato

Underskrift

Marianne Olesen

Næstformand:

Kasser:

Sekretær:

Menigt medlem:
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