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Referat 

af 
VLR`s Bestyrelsesmøde, nr. 1,  

den 28. juni 2021  
 
Deltagende ved mødet: 

Emilie Johansen, Britha Skov Jensen, Jule Overgaard, Sophie Clausen, Emma Bøjer, Isabella 
Lind-Larsen, Michelle Jensen og Henrik Jørgensen 

 

Ikke deltagende med afbud. 

Julie Bisgaard 

1.Forventninger til hinanden og klubben.  

- Alle deltager aktivt til stævnerne og arbejdet/forberedelserne inden afholdelse 

- Fast møde dato (en gang månedligt i starten) 

- Bestyrelsen skal gå forrest 

- God stemning og ordentlig tone, hvor der skal være plads til forskellige holdninger og 

meninger, både i bestyrelsen, men også blandt medlemmer 

- Fast skabelon til dagsordener fremadrettet, som skal være overskuelige, men fyldestgørende 

nok til at fremvise nok information overfor medlemmerne. 

- Bestyrelseskursus for hele bestyrelsen 

2. Klubfarve og logo  

- Blå farve 

➢ Isabella, Jule og Sophie påbegynder oplæg til klubtøj og farven 

- Logo 

➢ Emilie printer alle logoer til næstkommende bestyrelsesmøde, hvor der tales videre om 

klubbens logo 

3.Konstituering af bestyrelsen 

- Kasserer 

➢ Britha Skov Jensen 

- Sekretær 
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➢ Sophie Storgaard Clausen 

- Næstformand 

➢ Julie Bisgaard 

4. Gennemgang og underskrift af funktionsbeskrivelse og forretningsorden. 

Der er udarbejdet en funktionsbeskrivelse og forretningsorden som er redskaber til 

bestyrelsesarbejdet fremadrettet. Herunder fremgår det bl.a., at VLR ønsker medlemsmøder, 
regnskabsåret kører fra d. 1. januar til d. 31. december m.fl., som gennemgås én gang årligt. 

Henrik spørger! 

5.Stævnerne i august. 

Der er snakket kort om stævner i august og for resten af 2021. Dette er yderligere udskudt til 

næstkommende bestyrelsesmøde. 

6. Nedsættelse af udvalg og formænd for disse 

- Dressurudvalg: 

➢ Formand: Britha Skov Jensen 

➢ Yderligere medlemmer: Michelle Jensen og Sophie Clausen 

- Springudvalg: 

➢ Formand: Emilie Rosengren 
➢ Yderligere medlemmer: Jule Overgaard, Isabella Lind-Larsen, Emma Bøjer og Julie 

Bisgaard 

- Café- og fest udvalg: 

➢ Formand: Sophie Clausen 

➢ Yderligere medlemmer: Jule Overgaard 

8.Bank-CVR-NemID 

VLR har fået CVR-nummer, og en aftale med banken er påbegyndt. 

9. Klubmesterskabsregler og Championater. 
- Regler for klubmesterskab i dressur 

- Regler for klubmesterskab i spring 
➢ Regler for det enkelte klubmesterskab udarbejdes af hhv. dressur- og springudvalget 

- Championats indberetninger  

➢ Emilie kigger på muligheder for indberetning af point til championatlisten 
 

10. Facebook og instagram 
 

Der er oprettet en Facebook side for VLR – ’Vallensbæk Rideklub – VLR’ 

Emma opretter en Instagram side 
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11.Hjemmeside 
 

Der er oprettet en hjemmeside for VLR, denne er tilgængelig, men er forsat under 

udarbejdelse, da bestyrelsen var klart enige om, at hjemmesiden skal være overskuelig og 
nemt tilgængelig for medlemmer. 

 
12.Sponsorer 

 

Det blev kort benævnet, at nogle sponsorer ønsker at sponsorer noget materiale til VLR. 
Herunder et spring fra Andersens Beslagsmedie. 

Herudover meldte Britha sig til at stå for det administrative arbejde med sponsorerne. Dette 

var der klar enighed om i bestyrelsen, og derfor har Britha fået dette tildelt. 
 

13. Ny mødedato og dagsorden 
 

Britha og Sophie kommer med forslag til en generel dagsorden for fremadrettede 

bestyrelsesmøder. 
 

Næste bestyrelsesmøde finder sted i caféen på VRA (Vallensbæk Rideakademi) d. 21. juli 2021 
kl. 19:00 

 

14. EVT. 
 

 

Underskrift: 
 

Emilie Johansen, formand_____________________________________________________ 
 

Sophie Clausen, sekretær_____________________________________________________ 

 
Britha Skov Jensen, kasserer___________________________________________________ 

 
Jule Overgaard, bestyrelsesmedlem______________________________________________ 

 

Julie Bisgaard, næstformand, deltog ikke i mødet___________________________________ 
 

Michelle Betrand Jensen, juniorrepræsentant_______________________________________ 

 
Emma Bøjer, 1. Bestyrelse suppleant ____________________________________________ 

 
Isabella Lind-Larsen, 2. Bestyrelse suppleant______________________________________ 

 

Henrik Jørgensen, konsulent for bestyrelsen________________________________________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Referat udarbejdet af:      Sophie Clausen                                            Dato: 06-07-2021 


