
VALLENSBÆK RIDEKLUB  VLR 
Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk 
CVR: 42431982 
www.klub-vlr.dk 
 
Dato: 23/7-2021 
 

Referat af  
Vallensbæk Rideklub 

Bestyrelsesmøde nr. 2 onsdag den 21. juli 2021 - kl. 19.15-20.25 
Mødet blev afholdt i Cafeen  

 
Deltagere i mødet: Emilie Johansen, Julie Bisgaard, Britha Skov Jensen, Michelle Bertram Jensen 
Emma Bøjer (19.40) 
 
Afbud: Isabella – Sophie - Jule 

1. Godkendelse af dagsorden 
Ved indkaldelse lægges dagsordenen hjemmesiden. 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 1 fra mødet den 28. juni 2021 
Referatet godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
Referaterne, nummereres og samles i et ringbind. 
 

3. Opfølgning fra tidligere møder 
Dette punkt sættes fremadrettet op som punkt 3 
Julie Bisgaard underskrev Forretningsorden og Funktionsbeskrivelsen 
Klubtrøjer og farver udsættes til næste møde 
Klublogo udsættes til næste møde 
 

4. Orientering fra Formanden 
Tilmelding til Frivillig & Foreningsfestival senest 25. juli, VLR deltager ikke 
Vallensbæk Rideklub har fået en side på Vallensbæk Kommunes hjemmeside 
Emilie har ansøgt om kr. 5.000 fra en ekstraordinær pulje til genstart af foreningslivet 
Emilie sender en kopi af godkendelsen af Vallensbæk Rideklub som tilskudsberettiget 
forening til Britha 
Ansøgning og godkendelse af VLR i DRF, Henrik rykker 
 

5. Orientering fra Kassereren 
Mellemlisten er udarbejdet i et axelark, vi har pt. 77 medlemmer og med en indtægt på kr.  
Kr. 6.560, - Et endeligt regnskab vil forligger på næste møde. 
Der arbejdes på en velkomstfolder til nye medlemmer som kan udsendes sammen med 
vedtægterne. 
VLR har ansøgt Danske Bank om at blive Foreningskunde.  Der skal foreligge underskrifter 
fra bestyrelsen på en særlig blanket samt en kopi af Pas/Kortekort. Jeg beder om at få 
tilsendt en kopi af enten pas/kørekort. 

http://www.klub-vlr.dk/


VLR har fået e-Boks-NemID 
Britha spørger i Vallensbæk Kommune om vi skal indhentes børneattester på 
bestyrelsesmedlemmer 
 

6. Rapport fra udvalg 
a) Springudvalget 

Der har ikke været afholdt noget møde. 
Der udarbejdes bestemmelser for springklubmesterskaberne 
Der udarbejdes regler for championats liste og ”Fald af championat” 
Henrik foreslog at der laves en rangliste for medlemmer under 10 år 
Henrik spørger ISR om VLR kan holde springstævnet i august måned, og om vi kan låne 
deres springudstyr mod betaling. 
Emilie har lavet propositionerne til stævnet i august måned  
 

b) Dressurudvalget 
Der har ikke været afholdt noget møde 
Funktionsbeskrivelse for Dressurudvalget blev gennemgået, tilrettes til næste møde. 
Dressur stævnet august bliver et C-stævne med Paracup og interne klasser for VLR´s 
heste/ponyer.  
Henrik og Britha udarbejder propositioner 
Der udarbejdes bestemmelser for dressurklubmesterskaberne 
Der udarbejdes regler for championatsliste  
Henrik foreslog et der laves en rangliste for medlemmer under 10 år 
 

c) Cafe- og Festudvalget 
Sophie-Jule 
Tages op på næste møde når udvalgsmedlemmerne er til stede 
 

d) Sponsorudvalget 
Emilie-Henrik-Per og Britha er udvalgsmedlemmer 
Der udarbejdes en funktionsbeskrivelse og en folder 
 

e) Hjemmesiden-Instagram-FB 
Hvem kan lave nogle historier til Instagram? 
Isabella styre ændringer på hjemmeside 
Der mangler en aktivitetskalender 
Koder udsendt 
Koder til dressur- og springudvalget er lavet 
 

7. Forslag fra medlemmerne 
Henrik har undersøgt baneforholdene på den udendørs bane efter B-stævnet og EM i MG 
Henrik har haft en dialog med Per og har nu fået styr på vandstanden mv. 
Voltigering vil gerne være en klub under VRA, der er stævne den 1.-2. oktober 2021. 
Sophie vil blive træner for rideskolerytterne i denne disciplin 

Der var en drøftelse af hvordan vi kan få klubben med i samarbejdet, Mette og Maj vil 
gerne være i udvalget. Der må være de samme samarbejdsbetingelser omkring økonomi 
mv. Henrik går tilbage til Per for at drøfte mulighederne. 
Henrik søger om VLR´s optagelse i Københavnsmesterskaberne i 2022 



Henrik søger om VLR´s optagelse i Vestegnssamarbejdet i 2022 

 
Status for Bjælkehytte: 
Et medlem af VRL har ydet et lån på kr. 25.000, - til at købe den lyse Bjælkehytte af SIV. 
Hytte blev købt den 17. juli 2021, der mangler kun at få udleveret nøglerne fra Jette. 

 
8. Evt. herunder ny mødedato.  

Ny mødedato den 4/8 2021 kl. 19.00 i Cafeen (dagsorden med bilag udsendes senest den 
28/7 2021) 
Britha foreslog at der på skift tages mad med til møderne 
 
 
Underskrift: 
Emilie Johansen, formand_____________________________________________________ 
 
Sophie Clausen, sekretær – ikke tilstede 
 
Britha Skov Jensen, kasserer___________________________________________________ 
 
Julie Bisgaard, næstformand___________________________________________________ 
 
Jule Overgaard, bestyrelsesmedlem – ikke tilstede 
 
Michelle Bertrand Jensen, juniorrepræsentant____________________________________ 
 
Emma Bøjer, 1. suppleant_____________________________________________________ 
 
Isabella Lind- Larsen, 2. suppleant – ikke tilstede 
 
Henrik Jørgensen, konsulent for bestyrelsen______________________________________ 
 
 
 
 
Referatet udarbejdet af: Britha Skov Jensen, den 23. juni 2021 
 
 


