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Referat 
af 

Vallensbæk Rideklub  
Bestyrelsesmøde nr.  7 

Mødet afholdtes den 3. november 2021 i Caféen kl. 19.00-19.45 
 

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

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt. 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 6: 
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 
Underskrift af referat nr. 5.  Sophie Clausen ikke underskrevet ikke til stede. 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
Brev vedr. indmeldelse i Vallensbæk Rideklub. 
Emilie sender brevet til hele bestyrelsen. 
Samarbejdsaftale med VRA-Emilie: 
Emilie har fremsendt sit forslag til Per.  
Der indkaldes til et møde snarest med Per, Henrik, Mette, Maja og Britha. 
Optagelse i Vestegnssamarbejdet: 
Vallensbæk Rideklub er optaget i Vestegnssamarbejdet pr. 01.01.2022. Referat fra mødet 
den 20. oktober er fremsendt. 
Hjælperpolitik: 
Der skal laves et skriftligt oplæg, Emilie fremsender det til hele bestyrelsen, drøftes på 
næste bestyrelsesmøde. 
 
 
Liste med udvalgsmedlemmer til hjemmesiden: ????????????????? 

http://www.rideklub.vlr/


Ansøgning til uddannelsespulje: 
Vallensbæk Rideklub har ikke ansøgt om noget. 
 

4. Orientering fra Formanden: 
Der afholdes møde i DRF´1 distriktsråd onsdag den 17. november kl. 18.30, I Ishøj 
Sportsrideklub, Tranegilde Bygade 4, 2635 Ishøj, dagsorden er fremsendt til Vallensbæk 
Rideklub. 
Vallensbæk Kommune har indkaldt til et tilsynsmøde  den 11. november 2021 i Cafeen 
Vallensbæk Rideakademi. Emilie og Britha deltager. 
 

5. Orientering fra Kassereren: 
Præsentationsvideo fra ZAKOBO: 
Britha fremsender mailen. Der er flere gode ting, som klubben har brug for, 
medlemsstyring, regnskabsstyring og hjemmeside. 
Koster kr. at købe systemet 12.500.- og månedlige udgifter på kr. 850,-. 
Emilie og Britha forespørger Vallensbæk Kommune, om de kan støtte os økonomisk. 
Priser på klubkontingent: 
Priserne på klubkontingent er dem, som blev vedtaget på den stiftende generalforsamling. 
Brevpapir: 
Layout på brevpapir blev drøftet, Britha kommer med et forslag. 
Lån på kr.25.000- : 
Lånet på kr. 25.000,- er tilbagebetalt. 
Foreningsbankkonto: 
Foreningskonto er oprettet med 2 konti en til klubindtægter og en til stævneindtægter. 
Oprettelsesgebyr kr. 1.000,-. 
 

6. Rapport fra udvalg: 
a) Springudvalget 

Emilie-Emma-Isabella-Jule 
Møder: 
Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde 
Referat af møde i udvalget den 29. september: 
Der foreligger ikke noget referat, men det vil der gøre fremadrettet. 
Bestemmelser for klubmesterskabet i springning, godkendt, bestemmelserne er 
fremsendt 23. oktober 2021. 
 

b) Dressurudvalget 
Britha-Michelle-Henrik-Cecilie-Karsten-Bettina 
Møder: 
Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Stævneterminer: 
Følgende stævner er ansøgt og godkendt af distriktet oversigt er fremsendt. 
Godkendelse af bestemmelser for klubmesterskab: 
Godkendt. 
Godkendelse af VLR-Cup: 



Godkendt. 
Godkendelse af bestemmelser for Rangliste: 
Godkendt. 
NemTilmeld ranglisten: 
Godkendt og sættes i gang. 
Evaluering af stævnet 30.-31. oktober: 
Evalueres på næste møde i dressurudvalget. 
 

c) Cafe - Festudvalget 
Udvalget er vakant 
Julebanko, ingen vil!!!!!!!!! 
 

d) Sponsorudvalget: 
Britha-Emilie-Henrik-Per 
Møder: 
Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Sponsoraftale fra Isabella ikke afleveret. 
 

e) Hjemmesiden-Instagram-FB: 
Isabella  
Møder: 
Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Mail til bestyrelse.vlr.@gmail.com: 
Denne mailadresse kan IKKE anvendes til at sende meddelelser til hele bestyrelsen, kun 
til at modtage mails.  
Googlekonto: 
Emma har ikke fundet en løsning. 
Resultater fra stævner. Hvem tager sig af det? 
Emilie. 
Opdatering af hjemmesiden: 
Hjemmesiden bør opdateres med stævneterminer, bestemmelser for 
klubmesterskaberne, VLR-Cup, Rangliste. 
 

f) Rideskoleudvalget: 
Sophie 
Møder: 
Ingen møder siden sidste bestyrelsesmøde. 
Sophie deltog ikke i mødet, men ønskede udmelding omkring de næste stævner. 
 

g) Voltigeudvalg: 
Maj Mikkelsen-Mette Sylvest-Henrik 
Møder: 
Ingen møder afholdt siden sidste bestyrelsesmøde. 
Britha ønsker at blive kontaktet ved leje af lokaler – der er sendt en ansøgning. 
Regnskab for voltigestævnet den 3. oktober 2021: 

mailto:bestyrelse.vlr.@gmail.com


Regnskabet er aflagt, Britha har gennemgået det med Maja, det udviser et overskud på 
kr. 6400,-. 
Oversigt over aktiviter fremadrettet: 
Maja sender en oversigt så snart den foreligger. 
Kursus til Voltige: 
Der er ansøgt et kursus for longefører. 

7. Punkter fra  Henrik 
a) Optagelse i paraudvalget 

Der er ikke modtaget noget svar endnu, vil først foreligge i begyndelsen af det nye år. 
b) Nyhedsmail – udsat til næste bestyrelsesmøde. 
c) Interne referater – udsat til næste bestyrelsesmøde. 
d) C-B Stævner for perioden 01.04-31.09-2022 – udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 
8. Evt. 

Emilie orienterede om et arrangement, som Vallensbæk Rideakademi  vil  afholde  onsdag 
den 24. november 2021 mellem kl. 18.00-19.30 ”Vild med heste”. Har nogen lyst til at give 
en hånd med så henvend dig/jer til Per eller Emilie. 

9. Ny mødedato: 

Næste mødedato - Onsdag den 1. december 2021 kl. 19.00 i Cafeen. 

 

Referent: Britha Skov Jensen 

 

Bestyrelsen: 

 
Formand Emilie R. Johansen:__________________________________________________ 
 
Næstformand Julie Bisgaard: Ikke tilstede 
 
Kasserer og sekretær Britha Skov Jensen:_______________________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem Jule Overgaard: Ikke tilstede 
 
Bestyrelsesmedlem Sophie S. Clausen: Ikke tilstede 
 
Juniorrepræsentant Michelle Bertrand Jensen_____________________________________ 
 
Konsulent Henrik Jørgensen: ikke tilstede 
 
Bestyrelsessuppleant Emma Bøjer:__________________________________________ 
 
Bestyrelsessuppleant Isabella Lind-Larsen: Ikke tilstede 


