
 VALLENSBÆK RIDEKLUB    
VLR  

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk  

CVR: 42431982 
www.rideklub.vlr  
  

Dato: 7. oktober 2021  

  

  

  

  

  

Vallensbæk Rideklub  

Referat af  

Bestyrelsesmøde nr. 6- 6.oktober 2021 
Mødet blev afholdt  i Cafeen kl. 19.00  

  

Deltagere i mødet:  

  

Emilie R. Johansen, Jule Overgaard, Britha Skov Jensen, Michelle Bertrand Jensen, Isabella Lind-
Larsen og Emma Bøjer  

  

Afbud: Julie Bisgaard, Sophie S. Clausen og Henrik Jørgensen  

1. Godkendelse af dagsorden:  

Godkendt.   

Britha valgt som ny sekretær efter at Sophie har trukket sig fra posten.  

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 5:  

Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende.  

Underskrift af referat nr. 4 underskrevet af Isabella Lind-Larsen.  

3. Orientering fra Formanden  

Samarbejdsaftale mellem VRA og VLR:  

Britha har sendt et forslag til Emilie.  

Emilie tager udgangspunkt i dette sammenholdt med hendes tidligere fremsendt forslag. 

Emilie tilretter og sender det til bestyrelsen til godkendelse hvorefter Emilie, Britha og 
Henrik holder møde med Per for en endelig godkendelse og underskrift.  

Hjælperpolitik:    

Emilie laver et udkast som tages op på bestyrelsesmødet onsdag den 3. november.  

Klargøring af materiel forud stævner i 2022:  

Emilie tager sig springmaterialet.  

Britha tager sig af dressurmaterialet.  

Henvendelse til SIV-klub om Googlekonto:  

http://www.rideklub.vlr/
http://www.rideklub.vlr/


Emilie har ikke fået nogen respons på henvendelsen.  

Emma har kontaktet Google som ville sende et brev- Emma har fået det.  

Indmeldelsesblanket til rideskoleryttere:  

Emilie har tilrettet og sendt det til Sophie, den øvrige bestyrelse får blanketten tilsendt.  

Tilskud til internationale stævner fra Vallensbæk Kommune:  

VLR har pt. Ikke nogen kandidater.  

Ansøgning til uddannelsespuljen i 2021 Vallensbæk Kommune:  

Hvem tager sig af dette?  

Tilskud til opstart af nye foreninger i Vallensbæk Kommune:  

Vallensbæk Rideklub har modtaget kr. 5.000,-.  

Vestegnssamarbejdet:  

Henrik har ansøgt om optagelse af Vallensbæk Rideklub, ansøgningen vil blive behandlet på 

Vestegnsmødet den 20. oktober 2021.  

Københavnsmesterskaberne :  

Vallensbæk Rideklub er optaget i samarbejdet fra 2022 sammen med SPR-BAL-HRK.  

Nyhedsmail status:  

Tages op på næste bestyrelsesmøde.  

Forventningsafstemning i bestyrelsen, hvad forventer vi af hinanden?  

Som udgangspunkt i henhold til VLR´s Forretningsorden og Funktionssbeskrivelsen.  

Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer deltager aktivt inden for de udvalg de er formand for.  

Udvalgsliste:  

Emilie udsendt under mødet en ny liste. Skal vi ikke lægge den på hjemmesiden? Cafe- 

og Festudvalget er nedlagt!!!  

4. Orientering fra Kassereren:  

Status Foreningskonto:  

Fungere nu, der er oprettet 2 konti – Klubdrift og Stævnedrift.  

Status for tilbagebetaling af lån:  

Lånet vil blive tilbagebetalt snarest.  

Endelig afregning af stævner med ISR er afsluttet.  

Regnskab for dressurstævnet den 21.-22. august:  

Regnskabet er den 7.oktober gennemgået med Per og Henrik, det endelige regnskab 

fremsendes til bestyrelsen.  

Regnskab for springstævnet den 27.-28.-29. august:   

Regnskabet er den 7. oktober gennemgået med Per og Henrik, det endelige regnskab 

fremsendes til bestyrelsen.  

Regnskab for dressurstævnet den 18.-19. september:  

Regnskabet er den 7. oktober gennemgået med Per og Henrik, det endelige regnskab 

fremsendes til bestyrelsen.  

Status for nøgle til rum/Bjælkehytter:  

Der lavet 2 nøgler til rummene i indgangen.  

Britha har fået en Emilie har fået en.  

Nøglerne til begge Bjælkehytter hænger på tavlen i rummet.  

Status for klubbens officielle adresse:  



Vallensbæk Rideklub, Vallensbæk Rideakademi, Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk.  

Status for klubbens officielle brevpapir:  

Der er lavet 2 forslag.  

Status for børneattester:  

Der er indhentet børneattester på alle bestyrelsesmedlemmer.  

Ansøgning om medlemstilskud Vallensbæk Kommune:  

Der skal søges om medlemstilskud senest den 10. oktober 2021.  

Regnskabet for klubkontingenter blev underskrevet, Britha sender ansøgningen til 

Vallensbæk Kommune inden den 10. oktober 2021.  

  

Zakobo:  

Britha har indhentet et tilbud på et  medlems-regnskabssystem-hjemmeside fra Firmaet 

Zakobo, et system der  er udarbejdet i  samarbejde med DRF. Præsentationsvideo  

fremvises på næste bestyrelsesmøde.  

  

5. Rapport fra udvalg:  

Springudvalget: Emilie-Jule-Isabella-Emma  

Der er afholdt møde den 29. september 2021, referat kommer.  

Stævner 2021:  

December, den 4.-5. december – E/D stævne med klubmesterskabet i 2021 

springudvalget ønsker ikke at afholde VLR-Cup i springning.  

                    Stævner 2022:  

Februar den 12-13. Fastelavns E/D stævne med udklædning-katten af tønden.  

Maj den 6.-7.-8.  C-stævne.  

Juli den 8.-9.-10. C-stævne.  

August den 19.-20.21. C stævne med D klasser.  

Der afholdes ikke B-springstævne i 2022.  

Rosetter mv. til klubmesterskabet er bestilt af Henrik.  

Vil springudvalget være med i indkøbet af æresdækkener til klubmestrende?  

  

       Dressurudvalget: Britha-Michelle-Henrik-Cecilie-Karsten-Bettina Referat 

af møde i udvalget, den 4. oktober er fremsendt.  

Rosetter mv. til Klubmesterskab og VLR-cup er bestilt af Henrik.  

Bestemmelser for klubmesterskab og VLR-cup er tilrettet.  

Championater reglerne bliver tilrettet. Et system til indberetning i NemTilmeld er af 

resultater på vej.  

Stævner 2021:  

Oktober den 30.-31. C-stævne med Blue Hors  Para Cup Finale og Distriktsmesterskabet  
for ponyer/hold propositionerne er på GO.  

November den 27.-28. D-E stævne med klubmesterskaber 2021, VLR-Cup og 

Brogaarden Para Cup Finale.   

Stævner 2022:  



Stævnetermin for perioden 1.01.2022 og frem til 31.03.2022 er endnu ikke fastlagt.  

Der er ansøgt om 2 B-stævner i DRF og hos Per, ingen tilbagemelding endnu. 

Stævneterminer for perioden 01.04.-30.09 2022 vil blive ansøgt så snart datoerne for 

Københavnsmesterskaberne er fastlagt.  

Cafe- og Festudvalg:  

Alle medlemmer har trukket sig.  

Hvad gør vi med julebanko og Cafedriften.  

Sponsorudvalget: Britha-Emilie-Henrik-Per  

Britha mangler den underskrevne sponsoraftale fra DMDC  

Isabella lægger den i Postkasse ved kontoret Vi 

manglede sponsorgaverne til rideskolestævnet 
Hjemmesiden-Instagram-FB:   

Isabella Lind-Larsen  

Hvem tager sig af stævneresultater opnået for VLR  

  

Rideskoleudvalg: Sophie  

September stævnet gik godt, klasserne bør aldersopdeles, god kommunikation omkring 

hjælpere, men vi manglede ærespræmierne til rideskolerytter som var sponsoreret af 
en forældre  

November stævnet med klubmesterskaber, se bestemmelser for klubmesterskab og  

VLR-Cup  

December stævnet med klubmesterskab, se bestemmelser  

  

       Voltigeudvalget:  Henrik-Mette-Maja  

Britha ønsker kontakt nå der lejes lokaler  i Vallensbæk Kommune.  

Der er indkøbt rosetter uden logo.  

Mangler regnskab for stævnet den 3. oktober. 

Mangler oversigt over aktiviteter og stævner 

Logo på FB.  

6. Forslag fra medlemmer: Henrik ønsker en nyhedsmail  

7. Evt. herunder ny mødedato: Onsdag den 3. november 2021, kl. 19.00 i Cafeen på VRA  

  

Referent: Britha  

  

Deltager i mødet:  

Formand Emilie R. Johansen:________________________________________  

  

Næstformand Julie Bisgaard: Ikke tilstede  

  

Sekretær Sophie S. Clausen: Ikke tilstede  

  

Kasserer Britha Skov Jensen:_________________________________________  

  



Jule Overgaard:____________________________________________________  

  

Michelle Bertrand Jensen:____________________________________________  

  

Konsulent Henrik Jørgensen: Ikke tilstede  

  

Bestyrelsessuppleant Emma Bøjer:____________________________________  

  

Bestyrelsessuppleant Isabella Lind-Larsen:______________________________   


