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                                                    Vallensbæk, den 9. december 2021 
 
 

Referat  
af 

Vallensbæk Rideklub 
Bestyrelsesmøde nr. 8 – den 8. december 2021 

Mødet afholdes på Vallensbæk Rideakademi i Cafeen kl. 19.00-21.20 
 

Deltagere i mødet: Emilie R. Johansen, Britha Skov Jensen, Jule Overgaard, Michelle B. Jensen, 
Henrik Jørgensen og Emma Bøjer. 
 
Afbud: Isabella Lind-Larsen og Sophie S. Clausen-Julie Bisgaard 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt med tilføjelse under orientering fra formanden: Britha ønskede dette punkt: 
Møde i VRA´s brugerråd. 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 7: 
Referatet underskrevet af de tilstedeværende på møde nr. 7. 
Godkendelse og underskrift af referat nr. 6: 
Referatet blev underskrevet af Jule Overgaard. 
Isabella Lind-Larsen mangler. 
Godkendelse og underskrift af referat nr. 5: 
Sophie mangler. 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
Samarbejdsaftale med VRA: 
Emilie har bedt Per om et møde inden udgangen af 2021. 
Hjælperpolitik: 
Forslaget blev drøftet, Emilies fremsendte forslag tages med på Bruge rådets mødet den 
28. marts 2021. 
Udvalgsmedlemsmedlemmer: 
Er opdateret og sættes på hjemmesiden. 
Brevpapir: 
Det fremsendte forslag blev godkendt. 
Brev til rideskolemedlemmer om medlemskab: 
Det fremsendte forslag blev godkendt, Britha sender det til Maja. 
 

4. Orientering fra formanden: 
Tilsynsmøde med Vallensbæk Kommune torsdag den 11. november 2021 
Referater er fremsendt til bestyrelsen. 
Fremtidige indkøb: 
Emilie ønskede tal til springbanen, undersøger priser. 
Brugerrådet: 



Bestyrelsen blev orienteret om at Emilie er indtrådt i Brugerrådet som formand for 
Vallensbæk Rideklub, ærgerligt at dette ikke er udmeddelt bestyrelsen. 
Næste møde den 28. marts 2021, punkter som ønskes behandlet fremsendes i god tid til 
Emilie 
 

5. Orientering fra kassereren: 
ZABOKO – pris på køb/drift: Indkøbspris: kr. 12.500, drift årligt kr. 10.875 nej tak. 
KLUBMODUL – pris på køb/drift: Indkøbspris kr. 8.750, drift årligt kr. 2.850 ja tak. 
Britha indhenter tilbud og prøver at få det implementer fra  1. januar 2022. 
Møde i distriktet onsdag den 17. november 2021: 
Referatet foreligger endnu ikke, men VLR har lovet at afholde Distrikts 1´s 
generalforsamling den 2. marts 2021, lokalet er reserveret hos Per. 
Medlem nr. 150 er oprettet, det blev Annika Bech: 
Britha besked til Isabella om at sætte det på hjemmesiden. 
Børneattester: 
Der skal indhentes børneattester også på suppleanter og faste medlemmer af udvalg. 
Opbevares efter Vallensbæk Kommunes retningslinjer. 
Medlemstilskud fra Vallensbæk Kommune 2022:  
Tilskuddet udgør kr. 7.888 som udbetales i 3 rater i 2022. 
Ansøgning af stævner på GO: 
Alle stævner skal oprettes på GO, HUSK der er mulighed for tilmelding af flere ryttere 
samlet(rideskolen). 
 

6. Rapport fra udvalg: 
a) Springudvalget: 

Udvalgets møder: 
Der har været afholdt flere møde, men ingen skriftlige referater. 
Udvalgets aktiviter: 
HUSK der skal søges om D-stævner senest fredag den 11. december 2021. 
Resultater for springryttere: 
Der laves en omtale på VLR´s FB side i stedet for links fra Equipe 
Evaluering af D-stævnet med klubmesterskaber: 
Et lidt kaotisk regnskab, der bør være mere styr på fra/om og tilmeldinger. 
 

b) Dressurudvalget: 
Udvalgets møder: 
Referat af møde nr. 3 den 6. december er fremsendt. 
Indberetning af resultere på NemTilmeld fra 1. januar 2022: 
Cecilie dressurudvalget skriver en vejledning. 
Resultater for dressurrytterne: 
Der laves en omtale på VLR´s FB i stedet for et link fra Equipe. 
Evaluering af D-E stævnet med Brogårdens Paracup Finale – klubmestermesterskaber – 
VLR-cup: 
Der måtte 3 beregninger til for at finde vinderne i klubmesterskabet for rideskolen. 
En rideskolerytter har vundet både dressur og springklubmesterskabet, vi giver et 
dækken. Afventer tilbagemelding om størrelse. 
Cecilie fra dressurudvalget bestiller. 
Propositioner for C-stævnet for heste og C-stævne for ponyer er på GO. 
Der bliver tilføjet en PRT for ponyer og en klasse for Pararytter ved ponystævnet. 
 

c) Cafe-Festudvalget: 
VAKANT. 
 

d) Sponsorudvalget: 



Udvalgets møder: 
Ingen møder. 
Udvalgets aktiviteter: 
Henrik foreslog at vi takker vore sponsorer ved en julehilsen og gerne med en æske  
chokolade. 
 

e) Hjemmeside-Instagram-FB 
Mail til bestyrelsen vlr@gmail.com  fungerer den efter hensigten: 
Nej vi må have hjælp!! 
Googlekonto: 
Vi kan nu GOOGLE VLR. 
Opdatering af aktivitets- og stævnekalender: 
Britha skriver til Isabella om opdatering.  
Der mangler Forretningsorden-Funktiondbeskrivelse for bestyrelsen. 
Omtale af medlem nr. 150,-. 
 

f) Rideskoleudvalget: 
Udvalgets møder: 
Ingen møder. 
Udvalgets aktiviteter: 
Ingen aktiviteter. 
 

g) Voltigeudvalget: 
Udvalgets møder: 
Ingen møder 
Udvalgets aktiviteter: 
Vi må rykke for datoer for stævner. 
Udvalgets regnskab: 
Der indkøbt et underlag. 
Udvalgets samarbejdsaftale med Vallensbæk Rideklub: 
Der skal laves en samarbejdsaftale. 

 
7. Generalforsamling 2022: 

a) Fastsættelse af dato: 
Afholdes den 23. marts 2022. 

b) Hvem er på valg - hvem ønsker genvalg? 
Drøftes videre på næset møde. 

c) Dirigent: 
Tina Foldager, Britha kontakter Tina. 

d) Referent: 
Signe (MG)? 

e) Beretning: 
Udarbejdes af Emilie i god tid, så alle kan underskrive. 

f) Regnskab: 
Britha forventer at der foreligger et regnskab i løbet af  januar 2022. 

g) Vedtægter: 
Britha opdatere sammen med (Bjarne). 
 

8. Punkter fra Henrik: 
a) Optagelse i Parasport: 

Henrik fik de underskrevne vedtægter og forventer optagelse så snart de er modtaget i 
Parasport. 

b) Nyhedsmail: 
Henrik laver et udkast til næste møde. 

mailto:vlr@gmail.com


c) Interne referater: 
Ja hvis der personfølsomme ting husk af aftale det ved mødets afslutning. 

d) Stævnekalender for perioden 01.04. 31.09.2022: 
Henrik sender rundt- HUSK klubstævner skal ønskes senest 11. december 2021. 
 

9. Evt. herunder ny mødedato: 
Næste mødedatoer bliver: 
5. januar 2022 
2. februar 2022 
9. marts 2022 RYKKET 
 
Referent: Britha Skov Jensen 
 
Bestyrelsen:  
 
Formand Emilie R. Johansen:_________________________________________ 
 
Næstformand Julie Bisgaard: Ikke tilstede 
 
Kasserer og sekretær Britha Skov Jensen:_______________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Jule Overgaard:___________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Sophie S. Clausen: Ikke tilstede 
 
Juniorrepræsentant Michelle B. Jensen:_______________________________ 
 
Konsulent Henrik Jørgensen:________________________________________ 
 
Bestyrelsessuppleanter Emma Bøjer:_________________________________ 
 
Bestyrelsessuppleant Isabella Lind-Larsen: Ikke tilstede  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk, CVR: 42431982, www.rideklub.vlr 

http://www.rideklub.vlr/

