
 VALLENSBÆK RIDEKLUB  VLR 
Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk 
CVR: 42431982 
www.rideklub.vlr 
 
Dato: 8. august 2021 
 
 
 
 

Referat 
Vallensbæk Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 2, onsdag den 4. august  kl. 19.00 
Mødet blev afholdt i Bjælkehytten 

 
Deltagere i mødet: 
Jule Overgaard, Emilie Rosengren, Sophie Clausen, Isabella Lind-Larsen, Michelle Jensen, Julie 
Bisgaard, Britha Skov Jensen og Henrik Jørgensen.  
Derudover deltog Mette Sylvest og Lene Moresco i starten af mødet ang. voltige. Var dog ikke med 
til alle andre punkter på dagsorden. 
 
Afbud: 
Emma Bøjer 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt af alle fremmødte 

2. Godkendelse og underskrift af referat  

Referat blev underskrevet og godkendt af deltagende 
3. Opfølgning på tidligere møder 

Kort opfølgning fra tidligere møder, ingen yderligere kommentarer fra bestyrelsen 

4. Orientering fra Formanden 
VLR er godkendt som klub under DRF. 
Logo: 
- Bestyrelsen har sammen gennemgået forskellige logoer, hvorved der er fundet frem til 

et logo. Dette bruges til rosetter og ligges på hjemmesiden. 

Klubfarve: 

- Navy-farve 
- Der undersøges videre på mulige steder, der kan lave poloer osv. 
 

5. Orientering fra Kassereren 

http://www.rideklub.vlr/


Der er taget kontakt til Danske Bank 
- Foreningskonto skal oprettes, dette koster 1000,- 
- Der skal bruges legitimation fra noget af bestyrelsesmedlemmerne 
- Der oprettes ikke mobilepay til at starte med, men dette haves i mente fremadrettet 

Der blev gennemgået nu og her regnskab for indtægter og udgifter: 

- Indtil videre 80 medlemmer, indtægt på 7.230,- 
- Kontingent til drf, udgift på 4000,- 
- Gave til Git, som tak. En hest fra Imerco og en buket blomster, udgift på 690,- 
- Foreningskonto, kommende udgift på 1000,- 
 

6. Rapport fra udvalg 

a) Springudvalget 
Emilie-Julie-Emma-Jule-Isabella-Sophie 

- Rosetter til springstævnet bestilles af Henrik, sammen med rosetter til dressurstævne 
- Propositioner til springstævnet med distriktsmesterskab for heste individuelt den 27.-

den 28.-29. august, sidste tilmelding er d. 22/8-21 
- Der er fuld gang i maling af spring, så de er klar til springstævnet i august. Her vil VLR 

sende et stort tak til Thomas Larsen, som har sponsoreret maling. 
- Der skal lånes bomholdere og tal af ISR til stævnet d. 27-29/8-21 
- Til B0 klasserne fredag d. 27/8, afprøver VLR konceptet: ’Kaffe i bytte for roset’ 
- Fremtidige planer er at få ryddet op i stakladen. 

 
b) Dressurudvalget 

Britha-Michelle-Sophie 
- Der aftales møde i nærmeste fremtid 
- Funktionsbeskrivelsen for dressurudvalget er tilrettet og godkendt af bestyrelsen 
- Rosetter til dressurstævnet bestilles af Henrik, sammen med rosetter til springstævnet  
- Propositioner til dressurstævnet er lavet og skal blot godkendes af DRF 
- Snak om nyt sæt bogstaver, som vil være en udgift på 4200,- 
- Ifm. Para-klasser, har der været snak om indkøb af en 3-trins skammel, udgift på 1650,- 
- D-stævne d. 19/9, hvor rideskolen rider på en bane og klubstævne på en anden bane 
- Klubmesterskab regler/bestemmelse er tilrettet og godkendt af bestyrelsen. 

 
c) Festudvalget 

Sophie-Jule 
- Der tages kontakt til Per ang. august stævnerne, er dog på ferie til d. 16/8 
- Der arbejdes på af finde en jule-bingo aften 

 
d) Sponsorudvalget 

Britha-Emilie-Henrik-Per 
Udarbejdes sponsorbevis for sponsoren af maling 
 

e) Hjemmesiden-Instagram-FB 



Alle har adgang til Facebook og Instagram kontoen, men Isabella og Sophie har meldt 
sig til at få opdateret. 
 

7. Forslag fra medlemmerne 

Stævner til og med marts 2022, herunder rideskolen: 

- Klubstævne dressur d. 19/9-21 
- Klubmesterskab i dressur d. 27-28/11-21 
- Julestævne inkl. Klubmesterskab i spring d. 11-12/12-21 

Samarbejdsaftale med Vallensbæk Rideakademi 

- Der skal findes et møde med Per, han er dog på ferie til d. 16/8-21 

Voltige 

- Interesseret i et samarbejde, så voltige kan afholde stævner under navnet VLR 
- Har planer om 2 mesterskaber, Danmarksmesterskaberne og Nordiskmesterskaberne i 

voltige 
- Der skal udarbejdes en fremtidig samarbejdsaftale, der tilgodeser både voltige og 

klubben 
- Voltige ønsker at afholde stævne under VLR d. 3/10-21 
- Formanden Emilie Rosengren mødes med Mette Sylvest og udarbejder en 

samarbejdsaftale for stævnet d. 3/10, hvorefter der evt. kigges på en længere varende 
aftale. 

Championater/rangliste 

- System skal sættes op 
- Britha og Isabella har meldt sig på til at kigge på det 

Hjælpertimer/hjælperpoint 

- Dette blev vurderet til ikke at være relevant, da bestyrelsen besluttede af vi er 
omringet af en masse gode og søde hjælpere, der gerne giver en hjælpende hånd. 

- Hjælpere belønnes med kost og drikkelse til stævnerne. 
- Bestyrelsen ønsker at køre efter, at hvis man starter for VLR, så giver man en 

hjælpende hånd til det stævne man starter. 
 

8. Evt. herunder ny mødedato 

Næste møde finder sted d. 1/9 

 

 

 

 

 



 

Referent: Sophie Clausen                                                                                      Dato: 14-08-21 

Formand, Emilie Rosengreen:                                                                                                              . 

Næstformand, Julie Bisgaard:                                                                                                              . 

Kasserer, Britha Skov Jensen:                                                                                                               . 

Sekretær, Sophie Clausen:                                                                                                                    . 

Bestyrelsesmedlem, Jule Overgaard:                                                                                                  . 

Ungdomsmedlem U18, Michelle Jensen:                          (Skal ikke underskrive)                        . 

Suppleanter, Isabella Lind-Larsen og Emma Bøjer:          (Skal ikke underskrive)                        . 


