
VALLENSBÆK RIDEKLUB  VLR 
Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk 
CVR: 42431982 
www.rideklub.vlr 
 
Dato: 9. september 2021  
 
 
 
 

Referat  
Vallensbæk Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 5 onsdag den 8. september kl. 19.00-21.00 
Mødet afholdt i Cafeen på VRA 

 
Deltagere i mødet: Emilie R. Johansen, Jule Overgaard, Julie Bisgaard til kl. 20.30, Henrik 
Jørgensen, Michelle Bertrand Jensen og Britha Skov Jensen Sophie S. Clausen til kl. 19.45 
  
 
Afbud: Isabella Lind-Larsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 4: 
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende 
Underskrift af referat nr. 1 underskrevet af Emma Bøjer 
Underskrift af referat nr. 2 underskrevet af Emma Bøjer 
Underskrift af referat nr. 3 underskrevet af Sophie S. Clausen 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
Taget op under de efterfølgende punkter 
 

4. Orientering fra formanden: 
Samarbejdsaftale mellem VLR -VRA – Voltige: 
Aftalen blev gennemgået og tilrettes af Emilie. Tages op igen på næste møde 
Status på klubtrøjer: 
Farve: Navyblue – model Polo – pris for 105 stk. kr. 13.230. Hvem arbejder videre med 
dette? 
Status på Rideskoleudvalg: 
Udvalget består af Sophie S. Clausen og Michelle, der laves en funktionsbeskrivelse for 
udvalget.  
Er der nogen tilbagemelding omkring støtte fra genstartes puljen i Vallensbæk Kommune: 
Ingen tilbagemelding 
Indkaldelse til Distriktsrådsmøde i DRF distrikt 1, den 17. november 2021, Ishøj 
Sportsrideklub: 

http://www.rideklub.vlr/


Emilie og Britha deltager. Alle er velkommen, skal selv tilmelde sig på DRF distrikts 1´s 
hjemmeside. 
Indmeldelse blanket for rideskoleryttere i VLR: 
Emilie ser på en ny udgave. Udleveres til rideskolens forældre/ryttere, Ingen 
tilbagemelding ved blanketten, men ved mail til bestyrelsen. 
 

5. Orientering fra kassereren 
Forsikringer i DRF, se tilsendte 
Klubbens officielle adresse:  
Vallensbæk Rideakademi, Vallensbæk Rideklub, Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk 
Officielt brevpapir: 
Henrik laver et oplæg der sendes til bestyrelsen til godkendelse. 
Afregning af springstævnet: 
Der har været lidt uoverensstemmelser med betalinger, Emilie giver Britha besked på, hvad 
teksten skal være på dem, der skal have penge retur ud over doteringer. 
Tilbagebetaling af for meget indbetalt årskontingent, kr.5.000: 
Modtaget fra DRF. 
Status for tilbagebetaling af lån på kr. 25.000,-: 
Så snart der er penge på kontoen, vil beløbet blive tilbagebetalt. 
Status på rum til klubbens materiale, nøgler og strøm til Ny Bjælkehytte: 
Per sørger for en nøgle til rummet, som VLR får til rådighed. Britha har nøgler til begge 
Bjælkehytter, som hun sørger for at få udleveret til Emilie, Henrik og Per. 
Antal medlemmer pr. 4. september 2021: 
119 i alt. 
 

6. Rapport fra udvalg 
 
a) Springudvalget 

Emilie-Emma-Jule-Isabella-Cecilie Eck? 
Udvalgets sammensætning: 
Julie ønsker at udtræde af udvalget 
Cecilie Eck spørges om at være med. 
Møde i udvalget: 
Der har ingen mødet været afholdt. 
Bestemmelser for klubmesterskab i spring: 
Emilie arbejder på en ny udgave, som sendes til godkendelse i bestyrelsen.  
Nogen regninger for lån af udstyr mv.?: 
Nej 
Status for december stævnet: 
Datoen for stævnet fastholdes til den 4.-5. december 2021 
Der afholdes ved dette stævne klubmesterskaber for heste/pony/rideskoleryttere 
Propositioner udarbejdes.  
Hvis der ikke skulle være den fornødne opbakning fra springudvalget til at afholde 
stævnet, tager Dressurudvalget gerne over. 
 

b) Dressurudvalget 
Britha-Michelle-Karsten-Cecilie-Henrik 
Udvalgets sammensætning: 
Sophie ønsker at udtræde af udvalget 
Møde i udvalget: 



Ingen møder 
Bestemmelser for klubmesterskabet i dressur 2021: 
Godkendt OBS pris for deltagelse og rettelse af hvad klubmestrene får. Når de sidste 
rettelser er fortaget lægges bestemmelserne på hjemmesiden 
 
Bestemmelser for VLR-Cup 2021: 
Godkendt. Lægges på hjemmesiden 
Regler for VLR´s Championater: 
Godkendt Britha og Isabella arbejder videre med skema til indberetning 
Stævnet den 18.-19. september 2021: 
Propositioner er på GO - rideskoleklasser først på dagen om søndagen, sidste tilmelding 
søndag den 19. september. Tilmelding for rideskoleryttere er torsdag den 9. 
september, Sophie laver samtidig en liste hvor hjælperne kan skrive sig på. 
 
 

c) Cafe- og Festudvalget 
Sophie-Jule-Bettina-Michelle 
Udvalgets sammensætning: 
Michelle vil gerne være med i udvalget 
Møde i udvalget: 
Ingen møder 
Dato for julebanko: 
Den 8. december 2021 
Funktionsbeskrivelse for udvalget: 
Forslag fra Jule udsendt og gennemgået Jule tilretter  
 

d) Sponsorudvalget 
Britha-Emilie-Henrik-Per 
Udvalgets sammensætning: 
Ingen ændring 
Møde i udvalget: 
Ingen møder 
Funktionsbeskrivelse for udvalget: 
Endnu ikke lavet, Britha ser nærmere på det 
Folder: 
Intet nyt 
Sponsoraftale med Dansk Medicinsk Datacenter Aps. er færdig til underskrift: 
Emilie fik den færdige sponsoraftale til underskrift. 
Sponsoraftale med rideskolemor: 
Der laves ikke en skriftlig aftale. Sophie sørger for ærespræmier til rideskolestævnet. 
 

e) Hjemmesiden-Instagram-FB 
Isabella 
Udvalgets sammensætning: 
Ingen ændring 
Møde i udvalget: 
Inge møder 
Funktionsbeskrivelse for udvalget: 
Endnu ikke lavet 
Koder: 



Emma ser på Britha mail til dressurudvalget. 
 

f) Voltigeudvalget ved Henrik 
Udvalgets sammensætning: 
Mette Maja og Henrik 
Møde i udvalget 
Inger møder siden sidst 
Funktionsbeskrivelse for udvalget: 
Hvem laver det? 
Er Sophie træner for voltigeholdet??: 
?? 
Aktiviter i udvalget: 
Stævne den 4. oktober 2021 
30.-31. oktober 2021 internationalt stævne på Wilhlemsborg 
Store Hestedag: 
Der var stævne opvisning på Store Hestedage den 3.-4.-5. september 2021 
 
 

7. Orientering og forslag fra Henrik 
Brev til ISR omkring regnskabsafslutning af stævner: 
Henrik har kontaktet ISR for en endelig afslutning, se brev. 
Ansøgning om optagelse i Vestegnssamarbejdet: 
Henrik har ansøgt om VLR´s optagelse i Vestegnssamarbejdet som VLR gerne vil 
indgå i. 
Udvalgsoversigt på hjemmesiden: 
God ide Emilie laver en liste og sender til godkendelse i bestyrelsen og derefter 
lægges udvalgene på hjemmesiden 
Underskrevne vedtægter på hjemmesiden: 
Vedtægterne lægges på hjemmesiden, men uden underskrifter 
Rosetter og andre præmier til klubmesterskaberne: 
Henrik fremviste forslag til klubmesterskabsrosetter, bånd og plaquetter 
Der laves rosetter som fremvist, dog med en længere hale med skrift KLUBMESTER. 
Der laves et æresbånd til rytteren og en staldplaquette kun til vinderen. 
Stævnerapporter: 
Henrik scanner stævnerapporterne  fra dressur- og springstævnet og sender dem til 
Per, bestyrelsen og til Distriktsbestyrelsen 

Fald af championat – udsættes til næste møde 
Rangliste for medlemmer under 10 år – udsættes til næste møde 
Hjælperpolitik – udsættes til næste møde 
Nyhedsmails – udsættes til næste møde 
Beslutningsprocesser – udsættes til næste møde 
Interne referater – udsættes til næste møde 

 
 

8. Evt. herunder ny mødedato 

Næste mødedato er onsdag den 6. oktober 2021 

 
Referent: Britha 



Deltagere i mødet: 
Formand Emilie R. Johansen:_________________________________________________ 
 
Næsteformand Julie Bisgaard:_________________________________________________ 
 
Kasserer Britha Skov Jensen:__________________________________________________ 
 
Sekretær Sophie S. Clausen:__________________________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Jule Overgaard:____________________________________________ 
 
Juniorrepræsentant Michelle B. Jensen:_________________________________________ 
 
Konsulent Henrik Jørgensen:__________________________________________________ 
 
Bestyrelsessuppleant Emma Bøjer:______________________________________________ 
 
Bestyrelsessuppleant Isabella Lind-Larsen:_______________________________________ 
 


