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                                                    Vallensbæk, den 20.12.2022 
 

                                    

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 13, den 12.12.2022. 
 
Deltagere Britha, Jule, Henrik, Michelle og Emilie  

 

Afbud 
 

Luise 

Dagsorden 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 12 

 
3. Opfølgning på tidligere møder: 
- TREC aftale-økonomi 
- VRA-VLR  samarbejdsaftale inventarliste, fremsendes inden mødet 
- Mobiltelefon – Myshop  
- Opdateret Champoinatsliste 
- Opdateret Hjælpertimeliste 
- Online sikkerhedskursus 
- Generalforsamling 2023 
- Vedtægtsændringer 
- Rettigheder til klubmodulet 
- Tilbagebetaling af sponsorat vedr. 8 dommerhuse og 2 præmiepodier 
- Sammensætning af hold til Distriktsmesterskabet for hold den 30. december 

2022 
- Cool Unite Cub  

 
4. Orientering fra formanden  

 
5. Orientering fra næstformanden 
- Opfølgning - oprydning af VM-materiel 
- Sikkerhed for klatsamlere 
- Ønske om mere plads til opbevaring?  
- Forberedelse til møde med Per - herunder ridesti og maling af bjælkehytter 
- Affaldssortering 
- Årsrapporter 

 
 



6. Orientering fra kassereren 
- Medlemstal pr. 30.11.2022 
- Indberetning af medlemmer til CFR 
- Vallensbæk Kommune tilskud for 2023 
- Status på stævnedrift: 
- Status på klubdrift: 
- Status på Fællesregnskab for samarbejdet mellem VRA-VLR 
- Parasport sponsorat! 
- Regnskab for Voltigestævnet den 30.09-01.-02.10-fremsendes inden mødet 
- Regnskab for Rideskolestævnet-fremsendes inden mødet 
- Regnskab for D-springstævnet-fremsendes inden mødet-fremsendes inden 

mødet 
- Foreløbig oversigt over afregning til VRA 3.-4. kvartal-fremsendes inden mødet 
- Regnskab for julefrokost-fremsendes inden mødet 
- Regnskab for TREC- fremsendes inden mødet 
- Foreløbig oversigt for afregning til VRA 3.-4. kvartal 2022-fremsendes inden 

mødet 
 

7. Rapport fra udvalg: 
a) Dressurudvalget 

-oprydning dressurmateriel 
b) Springudvalget 

-Julespringstævnet 
-Oprydning springmateriel 

c) Cafeudvalget 
-Cafeteriapriser 
-Afregning af hjælperforplejning 

d) Kæphesteudvalget 
e) Voltigeudvalget 

-Terminer voltigestævner 
f) TREC-udvalget 

-Trec-stævne til januar 
g) Sponsorudvalget 
h) SoMe-udvalget  

- Problemer med hjemmeside og kommunikation  
- Championatsliste for privat  
- Championatsliste for rideskolen (starter udenbys) 

i) Fællesskabsudvalget  
 

8. Evt. herunder ny mødedato 
- Forslag om reduktion til møde hv. 2. mdr. v. Luise 

 

 
AD 1 
Godkendt dagsorden  
 
AD 2 
Referat godkendt og underskrevet 
 



 
 
AD 3 
Der mangler underskrift fra TREC Danmark på det udsendte foreslag. 
 
TREC økonomien indgår ikke i vores regnskab 
 
Samarbejdsaftalen mellem VLR og VRA bliver drøftet. Inventarlisten skal opdateres. Britha har optalt 
dressur materiale fællesting, kontorartikler, køkkenudstyr. Maj har optalt voltigeudstyret og Emilie har 
optalt springmateriale. Emilie sender optælling til Britha som skriver det ind i referatet.  
 
Britha har indkøbt mobiltelefon, samt oprettet mobilepay. Der bliver oprettet et taletidskort også, så 
mobilen kan fungere som sekretariatstelefon.  
 
Hjælperlisten er opdateret og færdig. Der er enighed i bestyrelsen om både at kåre en årets hjælper for 
privat samt for rideskolen 
 
Der er ingen medlemmer der har taget det online sikkerhedskursus. Vi vil lave mere reklame for det. Både 
på facebook, og eventuelt udsende en mail med info og indskrive det i nyhedsmailen. 
 
Generalforsamlingen rykkes til d.15.marts i stedet for den 8.marts.  
Der laves opslag, hvor der skrives at der senest skal indsendes forslag til dagsordenen 3 uger inden 
generalforsamlingen (D.22 februar) 
 
Henrik er ikke på valg, Jule er på valg, Emilie er på valg, Michelle er på valg  Britha er ikke på valg, Luise er 
på valg  
 
Bestyrelsen ønsker at kæpheste kontingent indføres i vedtægterne. Fastsættes til 100kr.  
 
Emilie og Britha skal have rettigheder til alt i klubmodul. Luise og Henrik har rettigheder til klubben 
 
Sammensætning af hold til distriktsmesterskabet for hold den 30.december 2022 
- Ansøgning fra Jule Overgaard, Anette Villadsen, Anne Christine Knudsen, Liva Lang, Amalie Westerberg. 
Holdet bliver følgende: Jule Overgaard LA4, Annette Villadsen LA2, Anne Christine Knudsen LA2, og Liva 
Lang LA4.  
Isabella Blond som reserve LA1/LA2 
 
Cool Unite Cup er en velgørende cup, til D-stævner, hvor man kan vælge et ekstra gebyr på DKK 30, når 
man tilmelder sig et stævne. Rytteren samler på den måde ”point” til at kunne deltage i delfinaler, finaler 
mm. Det er vigtigt at det foregår på D-niveau og i forskellige højder så alle kan være med. De sidste detaljer 
mangler stadig at komme på plads med DRF. 
 
 
AD 4 
Ingen punkter 
 
AD 5  
 
 
Ved snak om sikkerhed for klatsamlere bliver der også drøftet andre hjælperposter. Alle hjælperposter 



under 13 år, i nær kontakt med heste skal bære ridehjelm. Det indebærer, klatsamler, banepersonale, port 
åbner, rosetuddeler og hjælpere på opvarmningen.  
 
Sidste år blev der lavet en årsrapport for dressur og spring. I år ønsker bestyrelsen at lave en samlet 
årsrapport. Hvert udvalg vender retur med et overblik over årets stævner, som skal samles.  
 
AD 6 
Medlemstal pr.30.11.22  
 
Der er indberettet  medlemmer til CFR 
 
Vallensbæk kommune tilskud for 2023  Bliver delt op over 3 udbetalinger. 
 
Status på Stævnedrift:  
 
Status på Klubdrift: 
 
Britha har rykket for sponsoratet fra parasport Danmark 
 
AD 7 
A) Dressurudvalget 
Isabella Blond stod for rideskolestævnet som kørte rigtig godt..  
 
Oprydning af dressurhegn og bogstaver ønskes snarligt.  
 
B) Springudvalget 
Jule springstævnet gik rigtig godt, men der blev dog udleveret rigtig mange madkuponer. Der ønskes mere 
fokus på dette.  
 
 
C) Cafeudvalget 
Der ønskes mere dialog mellem VRA og cafeteriaudvalget 
 
D) Kæphesteudvalg 
Kæphestestævne i februar.  
 
E) Voltigeudvalg 
Terminer Voltigestævner 
Træhest 5 februar, voltigestævne 12 marts (E-stævne), 20-21maj B-stævne, 8 Oktober E-stævne.  
 
F) Trec-udvalget 
Trec-stævne til januar 
Afholdes 22 januar, indendørs PTV. 
 
G) Sponsorudvalget 
Ved at kigge på julegaver til sponsorerne.  
 
H) SoMe-Udvalget 
Der har været Problemer med hjemmeside og kommunikation omkring dette.  
 



Championatslisten for privatryttere er blevet lagt ud på facebook. 
 
Der har været problemer med reglerne på hjemmesiden, som har givet udfordringer da nogen har 
indberettet resultater for sent. Vi vælger i bestyrelsen at håndhæve reglementet 2022, da det er blevet 
sendt ud på nyhedsmail. 
 
Rideskole ryttere der starter udenbys, har selv ansvar for at indberette resultater på rideskoleheste 
 
I) Fælleskabsudvalget 
Foredrag i februar måned V/Stine Hedenskog 
 
AD 8. 
Foreslag om reduktion til møde hver 2.mdr. v. Luise.  
Udsættes, da det bliver problematisk at lave om inden generalforsamlingen.  
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 
 


