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                                                    Vallensbæk, den 09.05.22 
 
 

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 6, den 09.05.2022. 
 
Deltagere Emilie, Henrik, Britha, Michelle, Jule og Luise 

Karsten under punkt 3; hjemmeside 
 

Afbud 
 

Ingen 

Dagsorden 
 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 5 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
- Brugerrådsrepræsentant  
- Gennemgang og godkendelse af referat fra generalforsamlingen, bilag 1 
- Tilgodehavende og opkrævning - Parasport Danmark  
- Forretningsorden til underskrift, bilag 2 
- Standard skabelon, funktionsbeskrivelser, bilag 3 
- Hjemmeside – v. Karsten 
- Historik genetableret v. Britha og HJ – hvor langt er det? 
- Indkøb af hegn og/el. bogstaver – hegn indkøbt 
- Forslag om årsberetninger fra forsk. sportsudvalg fremadrettet (fra 2022) 
- Tilskud DM og VM TREC, VLR-ryttere   
- Hjælpertimer 
- Møde med Per 
- Uddeling af Pokaler-Plaquetter-Gavekort 
- Hjertestarter 
- 1. hjælps kasse 
- Opfølgning på Samarbejdsaftalen VLR – VRA – Materialeliste 

 
4. Orientering fra formanden  

 
5. Orientering fra næstformanden 

- Regler for championatlister 
- Hvordan stiller vi os i forhold til VM i voltige? 
- Rettelser hos DRF / D1 / på vores hjemmeside / i Vestegnssamarbejdet  
- Klubtøj 
 

6. Orientering fra kassereren 
- Flag 
- Parasport Danmark 
- Endelig afregning til Vallensbæk Kommune for stævner 1. kvt. 2022 kr. 

10.315 
- Status for ansøgning til DIF-DGI´s foreningspulje 
- Status for ansøgning til Jysk Aktivitetspulje 



 
7. Rapport fra udvalg: 

a) Dressurudvalget: 
- Ingen møder holdt 
- Propositioner til juni stævnet er udarbejdet 
- TD´er og dommere er booket til juni stævnet 
- Resultater for dressurryttere 

b) Springudvalget: 
c) Cafe-Festudvalget: 

- Møde lørdag den 30. april 2022 
d) Rideskoleudvalget: 
e) Hjemmeside-Instagram-FB 
f) Voltigeudvalget 
g) TREC-udvalget 
h) Sponsorudvalget 

 
8. Evt. herunder ny mødedato: 

 

 
 

Ad 1.  
Godkendt med undtagelse af punkt 2 under næstformand, rettelse; DM i voltige, og ikke VM. 
 

Ad 2.  
Godkendt og underskrevet. 
 

Ad 3.  
- Hjemmeside – v. Karsten 

Karsten har gennemgået hjemmesiden samt funktionaliteter på hjemmesidemodulet 
 

- Klub tøj (fremrykket punkt);  
IGO-profil til bestilling af hjælper t-shirts samt kap’s. Beslutning om, at HJ træffer den endelig 
beslutning om bestilling af model og str. T-shirts med logo og navn og kap’s.    
 

- Funktionsbeskrivelse Forretningsorden til underskrift, bilag 2 
Underskrevet.    
 

- Standard skabelon, funktionsbeskrivelser, bilag 3  
Ikke behov for standard skabelon, funktionsbeskrivelsen er fyldestgørende. 
 

- Tilgodehavende og opkrævning - Parasport Danmark  
Brithas finder ud af det. Der er gratis medlemskab det første år. 
 

- Brugerrådsrepræsentant 
Emilie forbliver brugerrådsrepræsentant  
 

- Gennemgang og godkendelse af referat fra generalforsamlingen 
Er underskrevet og lagt på hjemmeside.  
 

- Historik genetableret v. Britha og HJ – hvor langt er det? 
Udsættes til næste møde 
 

- Indkøb af hegn og/el. bogstaver – hegn indkøbt 
Hegn købt. Skal afhentes. Emilie undersøger længden på trailer. HJ henter. 
 

- Forslag om årsberetninger fra forsk. sportsudvalg fremadrettet (fra 2022) 
Godkendt. 
 

- Tilskud DM og VM TREC, VLR-ryttere   



Enighed om, at VLR støtter op med 1000 kr. pr. rytter/hold til DM, og til VM støtter VLR med 1/4 
del af fællesudgifterne. 
Der er enighed om, at VLR sponsorere præmier til hold DM og ungdomsmesterskab i TREC. 
 

- Hjælpertimer 
Timer mangler fra Voltige stævne, Britha hjælper Maja med at få timerne registreret.  
Udvalgsmedlemmerne skal ikke fremgå af listen. 
 

- Møde med Per 
Referat er udsendt. 
 

- Uddeling af Pokaler-Plaquetter-Gavekort 
Er gjort. 
 

- Hjertestarter 
Emilie følger op. 
 

- 1. hjælps kasse 
Britha og Michelle kigger på 1.hjælps kassen. 
 

- Opfølgning på Samarbejdsaftalen VLR – VRA – Materialeliste 
Emilie opdaterer. 
 

Ad 4.  
Intet til orientering 
 

Ad 5.  
- Regler for championatlister 

Udkast til nyt pointsystem til gennemgang. Godkendt. HJ opdaterer.  
Beslutning om at til VLR-stævner registers af bestyrelsen til Championatlisten  
 

- Hvordan stiller vi os i forhold til DM i voltige? 
Beslutning om at VLR dækker tilskud som besluttet under punkt 3. Det samme tilskud til LM. 
 

- Rettelser hos DRF / D1 / på vores hjemmeside / i Vestegnssamarbejdet  
Harmonisering af div. mails sættes på til næste gang. 

 
Ad 6. 

- Flag 
Britha har bestilt to flag. 
 

- Parasport Danmark 
Er behandlet under punkt 3. 
 

- Endelig afregning til Vallensbæk Kommune for stævner 1. kvt. 2022 kr. 10.315 
OK 
 

- Status for ansøgning til DIF-DGI´s foreningspulje 
Britha rykker Per.  
 

- Status for ansøgning til Jysk Aktivitetspulje 
Brithas mangler tegning og overslag – HJ følger op.  

 
Ad 7.  

i) Dressurudvalget: 
- Ingen møder holdt 
- Propositioner til juni stævnet er udarbejdet, mangler godkendelse 
- TD´er og dommere er booket til juni stævnet 
- Resultater for dressurryttere, 8 ryttere med i finalen. 



 
j) Springudvalget: 

- Ingen møder holdt 
- Stævne i weekenden gået godt. Afventer stævnerapport.  
- Proportioner laves til næstkommende udvalgsmøde.  

 
k) Cafe-Festudvalget: 

- Møde lørdag den 30. april 2022, referat er udarbejdet.  
- Der evalueres på weekendens stævne på næstkommende møde 

.  
l) Rideskoleudvalget: 

- Ingen møder afholdt. 
- Luise har dialog med Caroline. 
- Til næste stævne med deltagere fra rideskole. Der sørges for hjælpeliste samt hjælp til 

klubmedlemskab og GO. 
 

m) Hjemmeside-Instagram-FB 
Det formelle og vigtige oplysninger lægges kun op af Michelle og Jule.  
Ingen koder til div. medier gives ud.  
Alle placeret samt alle præmieoverrækkelser fra egne stævne.  
Højdepunkter på instagram. 
 

n) Voltigeudvalget 
- Ingen møde afholdt 

 
o) TREC-udvalget 

- TREC-DK kommer ud og instruerer i TREC for rideskole, samt den 26/5 kommer TREC DK og 
laver TREC-dag.  
 

p) Sponsorudvalget 
- Hvis ikke i konflikt med andre sponsorer, kan andre sponsorer stille op.  
- Sponsorering af ærespræmier til voltige må gerne indkøbes. 
- Alle udvalg kan indkøbe pizza til opsætning/oprydning. 

 
   Ad.8 

               Mandag den 13.juni. 

 

 
 

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