
 

 

VALLENSBÆK RIDEKLUB 
Vallensbæk Rideakademi 

 

 

 

 

                                                    Vallensbæk, den 07.11.2022 
 

                                    

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 12, den 07.11.2022. 
 
Deltagere Britha, Jule, Henrik, Michelle, Emilie og Luise  

 

Afbud 
 

 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 11 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
- TREC aftale – genforhandling af kontrakt 
- VLR-VRA samarbejdsaftale 
- Mobiltelefon og taletidskort 

 

4. Orientering fra formanden  
- Adgang til bankkonti 

 
5. Orientering fra næstformanden 

- Fastsættelse af dato for generalforsamling (samt offentliggørelse) 

- Mængde af mails mellem møderne 
- Møde med Per / VRA vedr. kontrakt og opbevaring 
- Oplæg til fællesmøde med udvalgene 

- Ensarte regler for klubmesterskaber og cups (herunder præmier / gavekort 
klubmesterskaber kontra cups) 

- Afvikling af distriktsmesterskaber i år 

- Storindkøb af rosetter 
- NM 2024 - herunder ad hoc-udvalg til dette 
- Udvalgs beslutningskompetencer - herunder afvikling af klubmesterskaber i næste 

stævneår 

- Broderi på "foto-dækkener" 
- To-trinsgodkendelse af udbetalinger 
- Adgang til klubmodul (herunder medlemskartotek) 

- Oversigt over startende rideskoleryttere - herunder sanktion overfor dem, der udebliver 
fra hjælperposter 

- Fælles indkøb af ærespræmier til alle discipliner. Alternativt både dressur og spring 
- Fælles indkøb af officialgaver 

- Indkøb pva af VLR  
- Opdatering af hj.side 

 
6. Championatliste v. Michelle og Jule 

 
7. Orientering fra kassereren 

 

- Medlemstal pr. 31.120.2022 
- Saldo stævnedrift pr. 31.10.2022 
- Saldo klubdrift pr. 31.10.2022 
- Regnskab for springstævnet oktober 2022 
- Regnskab for Cafeen ved springstævnet 
- Regnskab for Voltigestævnet sep./oktober 2022 



- Der er foretaget afregning til Vallensbæk Kommune vedr. certifisering 
- Manglede afregning for reparation af dommerhuse 
- Manglede afregning for sponsorat til Parastævnet 
- Ansøgning om tilskud til DM og VM fra 3 TREC-rytter 

 
8. Rapport fra udvalg: 

a) Dressurudvalget 
- Orientering om Flytning af dressurstævnet den 19.-20. november til den 28.-29. januar 2023 

b) Springudvalget 
c) Cafeudvalget 
d) Kæphesteudvalget 
e) Voltigeudvalget 
f) TREC-udvalget 
g) Sponsorudvalget 
- Oplæg sponsorudvalg 
h) SoMe-udvalget  
i) Fællesskabsudvalget  

 
9. Evt. herunder ny mødedato 

Årets klub 
Velgørenhedsstævne 

 

 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med flg. punkter under eventuelt ’Årets klub’ og ’Velgørenhedsstævne’. 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 11 

Godkendt og underskrevet. 

 
3. Opfølgning på tidligere møder: 

- TREC aftale – genforhandling af kontrakt 
Ansøg  tilskud fra kommunen; såfremt dette godkendes af kommunen, skal tilskuddet udbetales 
til rytterne.  
I kontrakten for kommende år;  der skal tilskuddene til mesterskabsryttere reguleres. Afregning 
af stævner; med en max afregnings frist på 14.dage efter afholdt stævne.  
Ingen internationale mesterskaber i 2023, derved udgår tilskuddet til mesterskabsryttere som 
punkt i kontrakten for 2023. 
HJ opdaterer aftalen for 2023 og medtager den til fællesmødet den 15. november.   

- VLR-VRA samarbejdsaftale 
Fornyelse af aftale 2023;  
-punkt vedr. bokse bør specificeres med hvem der konkret står for klargøring af bokse samt 
udmugning/oprydning.  
-inventarlisten skal opdateres  
Luise sender invitation til Per med deltagelse i bestyrelsesmøde den 9. januar mhb 
genforhandling af kontrakt.  

- Mobiltelefon og taletidskort 
Britha har købt en mobiltelefon til 1500 kr. Abonnement ved Oster til 59 kr. pr mdr. Britha 
opretter til brug for mobilpay.  

 

4. Orientering fra formanden  
- Adgang til bankkonti 

Emilie har nu fået adgang til bankkonti. 
 

5. Orientering fra næstformanden 
- Fastsættelse af dato for generalforsamling (samt offentliggørelse) 



Kæphestekontingent skal ind i vedtægterne for medlemskab. 
Dato fastsættes til den 8/3-23 kl. 18:30 inkl. sandwich og sodavand – Jule og Michelle laver 
opslag.   
Britha tjekker op på opdateret vedtægter.    

- Mængden af mails mellem møderne 
Tænk over mængden af mails, herunder vigtigheden inden disse sendes ud.  

- Møde med Per / VRA vedr. kontrakt og opbevaring 
Luise skriver til Per vedr. invitation til møde den 9.januar. 
Emilie og HJ koordinerer møde med Per mhp at drøfte opbevaring og ridesti. 

- Oplæg til fællesmøde med udvalgene 
Dagsordenspunkter til fællesmøde; 
Forventningsafstemning ifht cafeen, officials, generel kommunikation (vores ansigt udadtil), 
sponsorer, ensartethed ’vi er en samlet klub’, imødekommenhed, kontaktperson til bestyrelsen, 
beslutninger træffes via bestyrelsen, stævneansøgninger, invitation af kommunen eller andre, 
indkøb, frivillige inkl. forplejning.       

- Ensarte regler for klubmesterskaber og cups (herunder præmier / gavekort klubmesterskaber 
kontra cups) 
Vi ser reglerne til næste år. 
Til drøftelse i udvalgene med tilbagemelding til bestyrelsen til mødet i januar. 

- Afvikling af distriktsmesterskaber i år. 
3 klasser; para, hest og hold. 
Flertallet stemmer for afholdelse af stævnet den 29+30.december.   

- Storindkøb af rosetter 
Ca. 14 gange indkøb i 2022, lidt større indkøb ad gangen til næste år.  

- NM 2024 - herunder ad hoc-udvalg til dette 
Der ansøges om afholdelse af NM for para 2024. 

- Udvalgs beslutningskompetencer - herunder afvikling af klubmesterskaber i næste stævneår. 
C-stævner og ned efter besluttes i udvalgene. Alt opefter skal drøftes til beslutning i bestyrelsen. 
Stævner skal altså være afstemt med bestyrelsen. 
Fremadrettet (2023) laves der årshjul for stævneafholdelse, afviges der fra årshjulet skal det 
tages op i bestyrelsen.     

- Broderi på "foto-dækkener" 
”Klubmester” broderi på foto-dækkener. HJ tager dækkener med til Broderigården.  

- To-trinsgodkendelse af udbetalinger 
Enighed i at det er en god idé – det skal med ind i vedtægterne for næste år.  

- Adgang til klubmodul (herunder medlemskartotek) 
Britha spørger Klubmodulet ifht normapraksis vedr. adgange.  
Hvor mange skal have adgang til den samme funktion? Ect.  

- Oversigt over startende rideskoleryttere - herunder sanktion overfor dem, der udebliver fra 
hjælperposter 
Der skal tages mere højde for hvem der tidligere har hjulpet og hvem der ikke tidligere har 
hjulpet til stævner.  

- Fælles indkøb af ærespræmier til alle discipliner. Alternativt både dressur og spring 
God idé, og vælge lidt af de forskellige sponsorer/indkøbssteder. 

- Fælles indkøb af officialgaver 
Sponsorudvalget fortager lettere indkøb således at der altid forefindes officials gaver í huset´.  

- Indkøb pva af VLR  
Skriv på bonnen hvad der er indkøbt til samt skrive initialer på.  

- Opdatering af hj.side 
Vedtægterne, opdateret udvalgsoversigt skal ligges på hjemmesiden.  

 
6. Championatliste/hjælperliste v. Michelle og Jule 

Listen er opdateret. 
Hjælperlisten er også opdateret, grundet manglende oplysninger er det kun for spring og dressur 
der er hjælpertimer på listen.  

 
7. Orientering fra kassereren 

- Medlemstal pr. 31.10.2022  
- Saldo stævnedrift pr. 31.10.2022  



- Saldo klubdrift pr. 31.10.2022 
- Regnskab for springstævnet oktober 2022  
- Regnskab for Cafeen ved springstævnet 
- Regnskab for Voltigestævnet sep./oktober 2022 
- Der er foretaget afregning til Vallensbæk Kommune vedr. certificering 
- Manglede afregning for reparation af dommerhuse 
- Manglede afregning for sponsorat til Parastævnet 
- Ansøgning om tilskud til DM og VM fra 3 TREC-rytter 

 
8. Rapport fra udvalg: 

j) Dressurudvalget 
Orientering om Flytning af dressurstævnet den 19.-20. november til den 28.-29. januar 2023 
B-stævne dressur 26-29. maj 2023. 

k) Springudvalget 
Møde afholdt for 14 dage siden, referat er undervejs.  
Emilie har noteret tider på rideskoleklasserne.  
Springstævner; Walber Cup + championatet 16-18. juni.   

l) Cafeudvalget 
Der er flere ting til drøftelse til fællesudvalgsmøde 

m) Kæphesteudvalget 
Springklasse til næste stævne. 

n) Voltigeudvalget 
Træhest Cup til februar, her vil også holdes kæpheste med flere discipliner.  

o) TREC-udvalget 
Intet nyt 

p) Sponsorudvalget 
Oplæg sponsorudvalg  
VM materiel;  
VRA indkøber, og VLR afdrager til VRA.  
Aftale over 3 år, gerne med første afdrag i år.   
I gang med at se på sponsorer til næste år. 
Julekort og flaske vin til alle sponsorere.  

q) SoMe-udvalget  
Oprydning i gang på facebook.  
Fremadrettet bliver præmieoverrækkelser efter hver klasse lagt på story også laves der et 
samlet opslag efter hele stævneafholdelsen hvor sponsorer også nævnes.  

r) Fællesskabsudvalget  
Godt julefrokostarrangement – det var hyggeligt.  

 
9. Evt. herunder ny mødedato 

Årets klub – søges ved DRF, Michelle kigger på skema og laver udkast.  
Velgørenhedsstævne – Luise undersøger og melder tilbage. 
Ny dato den 12.december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
Formand, Emilie R. Johansen  Bestyrelsesmedlem, Jule Overgaard 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Næstformand, Henrik Jørgensen  Juniorrepræsentant, Michelle Jensen 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Kasserer, Britha Skov Jensen  Sekretær, Luise Marie Bak 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk, CVR: 42431982, www.vallensbaekrideklub.dk 


