
 

VALLENSBÆK RIDEKLUB 
Vallensbæk Rideakademi 

 

 
 

 

 

 

                                                    Vallensbæk, den 29. januar 2022 
 
 

Referat 
af 

Bestyrelsesmøde nr. 2 – den 2. februar 20223 
Mødet afholdes på Vallensbæk Rideakademi i Kælderrummet kl. 19.00-21.20 

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

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 1 
3. Underskrevet af de tilstedeværende 

Underskrift af referat nr. 8 
              Emma mangler underskrift 

4. Opfølgning på tidligere møder: 
Samarbejdsaftale med VRA ved Emilie 
Per har sendt samarbejdsaftalen til Vallensbæk Kommune 
Gennemgang af liste med udvalgsmedlemmer ved Britha 
Listen blev gennemgået, ny udsendes 
Generalforsamling 2022: 
Dato den 23. marts 2022 - se medsendte foreløbige dagsorden 
Dirigent – Tina Foldager 
Referent – Bibi Hollenberg 
Emilie ikke på valg, formand vælges ulige år  
Sophie ønsker ikke at fortsætte nyt medlem vælges for 1 år 
Jule Overgaard ikke på valg  
Britha er villig til genvalg for 2 år 
Henrik villig til valg for 2 år 
Michelle på valg ønsker genvalg for 1 år 
1 bestyrelsessuppleant  Isabella villig til genvalg  
1 bestyrelsessuppleant ?? 
1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Udkast til Bestyrelsens beretning ved Emilie er udsendt 
Regnskab 2021 Budget 2022 blev fremlagt og underskrevet, der mangler 2 underskrifter 
Sophie S. Clausen og Julie Bisgaard 
Klubkontingenter uændret for 2022, men forslag om passivt medlemskab sættes ned til kr. 
100,- årligt i 2023 
Vedtægtsændringer, Britha ser på dem og sender nyt forslag 
 



 
5. Orientering fra formanden: 

Ansøgning til Vallensbæk Kommune – Idræts- og specialpris-frivillige priser – 
ansøgningsfrist 11. februar 2022. 
Bestyrelsen foreslår at Vallensbæk Rideklub indstilles til frivillighedens pris, hvem sender 
den indstilling? 
Britha foreslog at VLR´s ildsjæl for 2021 blev Michelle Jensen. 
Foredrag den 3. april 2022, Emilie er tovholder på dette arrangement. 
VLR betaler for alle kan deltage. 
Valg og møde til Forenings- og Frivillighedspris, Vallensbæk Kommune. 
Ingen ønsker at deltage og blive valgt. 
 

6. Orientering fra kassereren: 
KLUBMODULET: 
Er købt og betalt. 
Klubmodulet er fuldt implementer med Hjemmeside, regnskabsdelen og indmeldelse af 
medlemmer. 
 

7. Rapport fra udvalg: 
a) Springudvalget: 

Udvalgets møder. 
Ingen møder holdt. 
Udvalgets aktiviter. 
Springstævne den 12.-13. februar 2022 med Fastelavns show. 
Udvalget ønsker flere sikkerhedsholdere. 
Låner overbygget vandgrav hos SPR. 
Sammen med Sponsorudvalgets  når udvalget  i gang med at tage kontakt til de 
personer som har ønsket at sponsorer spring. 
 

b) Dressurudvalget: 
Udvalgets møder 
Der har ikke været afholdt noget møde siden december. 
Indberetning af resultater til championats listen 2021. 
Cecilie er ved at have styr på. 
Championatslisten mangler lidt omkring indberetning af springresultater. 
Championatslisten vil blive lagt på hjemmeside og rytterne inviteres til. 
generalforsamlingen den 23. marts. 
C-dressurstævne for heste den 22.-23. januar 2022. 
Fint stævne med stor tilslutning, god stævnerapport. 
C-dressurstævne den 6. februar for ponyer ved dette stævne er indlagt en Paraklasse. 
Stor tilslutning!!! 
C-dressurstævne den 6. marts for ponyer, 1. kvalifikation KBH, her indlægges 
.Elevcuppen for rideskolen og en klasse for children. 
C-dressurstævne den 19.-20. marts for heste, 1. kvalifikation KBH. 
 
Rideakademiet har planlagt at der afholdes 3 dressurstævne for rideskoleryttere i 2022 
Uddeling af æresdækkener til klubmesterne uddeles ved generalforsamlingen. 
 

c) Cafe-Festudvalget: 
Stadigt vakant. 
 

d) Sponsorudvalget: 
Udvalgets møder – afholdt møde den 1. februar 2022. 
Se udsendte referat fra Henrik. 



 
e) Hjemmeside-Instagram-FB 

Den gamle hjemmeside er lukket, Stor Tak til Isabella for hjælpen  i opstartsfasen. 
Alt fra den gamle hjemmeside er lagt over i den nye og opdateret. 
Britha, Jule og Michelle vil arbejde sammen om den nye hjemmeside sammen med 
superbrugeren. 
 

f) Rideskoleudvalget: 
Udvalgets møder.  
Ingen. 
Udvalgets aktiviteter. 
Ingen. 
Der skal vælges nye medlemmer. 
  

g) Voltigeudvalget: 
Udvalgets møder – afholdt møde den 23. januar 2022, se referat fra Henrik. 
Udvalgets aktiviteter, bør fremadrettet lægges på VLR´s hjemmeside. 
Udvalgets samarbejdsaftale med Vallensbæk Rideklub: 
Afventer svar fra Per/Vallensbæk Kommune. 
Voltigeudvalget får adgang til FB mv. 
 

                f) TREC- udvalget: 
Se Henriks oplæg. 
TREC bliver en del af Vallensbæk Rideakademi og Vallensbæk Rideklub 
 

8. Info fra Henrik: 
a) Optagelse i Para Sport Danmark: 

Har fået besked om optagelse. 
b) Nyhedsmail: 

Henrik har lavet den første nyhedsmail som sendes til bestyrelsen og lægges på 
hjemmesiden. 

c) Hjælperkursus – VLR´s hjælperpolitik: 
VRA´s hjælperpolitik Emilie bringer det op i Brugerrådet 

d) Klargøring af materiel forud for den udendørs sæson 
Henrik gjorde opmærksom at vi til at klargøre materiel 
Spring og dressur 
Den hvid Bjælkehytte skal have indlagt strøm og lys (Per) 
 

9. Evt. herunder ny mødedato: 
Næste møde bliver den 9. marts, VRA afholder DRF´s distrikt 1 årsmøde den 2. marts 2022 
 
Bestyrelsen: 
Formand Emilie R. Johansen_______________________________________________ 
Sekretær og kasserer Britha Skov Jensen_____________________________________ 
Næstformand Julie Bisgaard IKKE TIL STEDE 
Bestyrelsesmedlem Jule Overgaard_____________________________________________ 
Bestyrelsesmedlem Sophie S. Clausen IKKE TIL STEDE 
Juniorrepræsentant Michelle B. Jensen________________________________________ 
Konsulent Henrik Jørgensen_________________________________________________ 
Bestyrelsessuppleant Emma Bøjer IKKE TIL STEDE 
Bestyrelsessuppleant Isabella Lind-Larsen IKKE TIL STEDE 

 

 

Vejlegårdsvej 123-125, 2625 Vallensbæk, CVR: 42431982, www.vallensbaekrideklub.dk 


