
 

 

VALLENSBÆK RIDEKLUB 
Vallensbæk Rideakademi 

 

 

 

 

 

                                                    Vallensbæk, den 19.09.2022 
 
 

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 10, den 19.09.2022. 
 
Deltagere Britha, Henrik, Michelle, Jule og Luise  

 

Afbud 
 

Emilie 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 8 og 9 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
- Sikkerhedskursus. 
- Kæphestestævne 
- Festudvalg 
- Foredrag – Stine Hedenskog hvordan går det? 
- MobilPay vi skal bare have en købt en Telefon Britha undersøger 

priser 
- ”Åbent fælleskab” Vallensbæk Kommune hvordan går det? 
- Stævneplan dressur og spring stævneterminer 2022-2023:  
- Britha udarbejder en stævneplan for resten af 2022 og de 

stævneterminer for 2023 der er kendt nu. Sende plan til VRA/Per 
- Gennemgang af Dorthes henvendelse vedr. cafeen ved 

springstævnet. 
- Møde i Vestegnsklubberne 
- Brugerrådsmøde 
- Noget nyt om Distriktsmesterskab for klubhold heste? 
- Sikkerhedsregler på hjemmeside 
- Tilskud ved deltagelse i Internationale Idrætsstævner 

 
4. Samarbejde med VRA 

 

5. Orientering fra formanden  
 

6. Orientering fra næstformanden 
 

- Hjælpere: 
- centralt hjælperkartotek (herunder bedre kontakt til hjælpere) 
- finde hjælpere udefra 
- bedre samarbejde mellem udvalgene? 
- nedsættelse af ad hoc-udvalg - herunder medlemskab af VLR i disse 
udvalg 

- Samarbejde VLR / VRA: 
- økonomi 



- arbejdsfordeling - herunder især klargøring og oprydning 

 
7. Orientering fra kassereren 

- Medlemmer den 11.09.2022: 179 
- Nye retningslinjer for caferegnskab forslag udarbejdet af VRA/Maja 
- Saldo stævnedrift pr. 30.08.2022: fremlagt 
- Saldo klubdrift pr. 30.08.2022: fremlagt 
- Regnskab for stævner i august måned 
- Indberetning af medlemstal pr. 15. oktober 2022 til Vallensbæk 

Kommune 
 

8. Rapport fra udvalg: 
a) Dressurudvalget 

- Stævnerapport for B-stævnet 
- Møde i udvalget den 12.09.2022  

b) Springudvalget 
c) Cafe-Festudvalget 
d) Rideskoleudvalget 
e) Voltigeudvalget 
f) TREC-udvalget 

-Tilskud til TREC-medlemmer 

g) Sponsorudvalget 
h) Hjemmeside -FB-INSTRGRAM- udvalget 

Nye adresser på hjemmesiden 
 

9. Evt. herunder ny mødedato 
 

 

 
1. Dagsorden godkendt 
 
2. Godkendt og underskrevet (Emilie Mangler dog). 

Fremadrettet sendes dagsorden og referat til suppleanterne.  
 
3. Opfølgning på tidligere møder: 

- Sikkerhedskursus. 
Pkt. udsættes 

- Kæphestestævne 
HJ taler med Maja 

- Festudvalg 
Jule, Michelle og HJ står for julefrokost arrangement den 6/11.   

- Foredrag – Stine Hedenskog hvordan går det? 
Kørselspenge behøver hun ikke. Alle datoer er mulige, og 150 kr. pr. deltager.  
Lørdag den 4.februar 2023 kl. 13. Michelle og Jule laver opslag og giver oplysninger 
til Karsten til eventopslag på hjemmesiden.  

- MobilPay vi skal bare have en købt en Telefon Britha undersøger priser 
Britha er i gang, og melder tilbage til næste møde. Britha undersøger også v. Signe 
vedr. ”betalings-boks”.  

- ”Åbent fællesskab” Vallensbæk Kommune hvordan går det? 
Emilie og Per må sige til hvis vi andre i bestyrelsen skal hjælpe med noget ifht 
arrangementet. Emilie må give bestyrelsen en status en af de kommende dage. 
Arrangementet er onsdag den 28. september.  

- Stævneplan dressur og spring stævneterminer 2022-2023:  



Britha har fremsendt plan. TREC og voltige er ikke lagt i planen endnu. Plan sendes 
til Per.  
Ca. tidspunkter for voltige og TREC lægges i stævneplanen for 2023.  

- Gennemgang af henvendelse vedr. cafeen ved springstævnet. 
Mail drøftet, Britha svarer på mailen. Derudover lægges der optil en drøftelse i 
Café-udvalget.    

- Møde i Vestegnsklubberne 
Vestegnsmesterskaberne 2023, der er ønske om, at VLR afholder spring for både 
individuel og hold i udendørssæsonen.  
Der er stemning for et ja i bestyrelsen. Beslutningen træffes i springudvalget.    

- Brugerrådsmøde 
Det sidste blev aflyst, der er ingen ny mødedato. 

- Noget nyt om Distriktsmesterskab for klubhold heste? 
Intet nyt 

- Sikkerhedsregler på hjemmeside 
Sikkerhedsregler lægges på VLR’s hjemmeside. 

- Tilskud ved deltagelse i Internationale Idrætsstævner 
Der er kommet 3 ansøgninger for TREC-ryttere. HJ gennemgår ansøgningerne med 
TREC-udvalget.       

 
4. Samarbejde med VRA  

- Optimering af strukturen. 
  
 

5. Orientering fra formanden  
Udgår  

 
6. Orientering fra næstformanden 

- Hjælpere: 
centralt hjælperkartotek (herunder bedre kontakt til hjælpere) og finde hjælpere udefra/på 
tværs disciplinerne? 
Facebookgruppe til hjælpere. Michelle og Jule opretter.  
Britha taler med Karsten vil lave en online hjælpeliste (eller Line Faxe).  

                        - Bedre samarbejde mellem udvalgene? 
Der ønskes et møde for alle udvalgene for fremtidigt ensartet struktur.  
Nedsættelse af ad hoc-udvalg er en mulighed, når det giver mening – her er medlemskab af 
VLR ikke nødvendigt i disse udvalg. 

 
7. Orientering fra kassereren 

- Medlemmer den 11.09.2022: 179 
- Nye retningslinjer for caferegnskab forslag udarbejdet af VRA/Maja 
- Saldo stævnedrift pr. 30.08.2022:  fremlagt 
- Saldo klubdrift pr. 30.08.2022: fremlagt 
- Regnskab for stævner i august måned kommer til næste møde. 
- Indberetning af medlemstal pr. 15. oktober 2022 til Vallensbæk Kommune. 

 
8. Rapport fra udvalg: 
i) Dressurudvalget 

- Stævnerapport for B-stævnet er sendt ud på mail. Kommentar til rapporten er sendt til DRF. 
- Møde i udvalget den 12.09.2022 

Referat er udsendt.  
- Indkøb af podier, dommerhuse og hegn – vi er meget stolte over købte i bestyrelsen.  

j) Springudvalget 
- Det overvejes at søge et B-stævne for heste inkl. Walber-Cup. I den forbindelse vil der kunne 

nedsættes et ad-hoc udvalg til det pågældende stævne. 



- Der er indkøb en masse springmateriale, der kan afholdes fantastiske springstævner 
fremadrettet med alt det nye materiale.  

k) Cafe-Festudvalget 
Julefrokostarrangement er besluttet.  
Cafeudvalget planlægger møde.  

l) Rideskoleudvalget 
Næste møde den 11/10.  

m) Voltigeudvalget 
Intet nyt. 1-2.okt er der DM. 

n) TREC-udvalget 
Britha kan godt hjælpe lørdag i caféen, men skal vide hvor meget der skal bruges/indkøbes.  

o) Sponsorudvalget 
Der er fundet en del sponsorer til de sidste stævner i år. Bl.a. Anne Elisabeths mindelegat 
støttede PARA-stævnet.  

p) Hjemmeside -FB-INSTRGRAM- udvalget 
Der mangler stadig timer fra voltigestævnet på hjælperlisten. 
Championatliste link lægges på facebook så alle kan følge med. 

  
9. Nye mødedatoer for resten af 2022; 10/10, 7/11 og 5/12. 

Referat og dagsorden sendes fremadrettet også til suppleanterne. 

 
 

 

 
 

____________________________  ____________________________ 
Formand, Emilie R. Johansen  Bestyrelsesmedlem, Jule Overgaard 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Næstformand, Henrik Jørgensen  Juniorrepræsentant, Michelle Jensen 
 
 
 
____________________________  ____________________________ 
Kasserer, Britha Skov Jensen  Sekretær, Luise Marie Bak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


