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                                                    Vallensbæk, den 17.06.2022 
 
 

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 7, den 13.06.2022. 
 
Deltagere Britha, Michelle, Jule og Luise 

 

Afbud 
 

Emilie og Henrik 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 7 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
- Historik genetableret v. Britha og HJ – hvor langt er det? 
- Harmonisering af div. mails  
- Status Parasport Danmark 
- Opdatering på udvalgsmedlemmer 
- Hjælperlister 
- Championats liste 
- Godkendelse af regler for klubmesterskab TREC 
- Godkendelse af regler for deltagelse på klubhold 
- Ansøgning Vallensbæk Kommune Elite idrætspuljen 
- Status ansøgning til Jysk aktivitetspulje 
- Statusansøgning til DIF – DGI 
- Referat af Brugerrådsmødet den 10. maj – næste mødedato 
- Inventarliste til samarbejdsaftalen med VRA-VLR 
- Status 1. hjælps kasse 
- Status hjertestarter 

 
4. Orientering fra formanden  

 
5. Orientering fra næstformanden 

 
6. Orientering fra kassereren 

- Regnskab for klubdrift 
- Regnskab for stævnedrift 
- Regnskab for springstævnet 
- Regnskab for voltigestævnet 
- Status flag 
- Indkøb af router 
-  

7. Rapport fra udvalg: 
a) Dressurudvalget 
- Stævne i den kommende weekend 
- Ønsker for stævner fra 1. oktober – 31. marts 
- Maling af Bjælkehytter 
b) Springudvalget 
c) Cafe-Festudvalget 



d) Rideskoleudvalget 
-Status på tilmelding til kommende 
dressurstævne/rideskoleklasse/hjælperliste  

e) Hjemmeside-Instagram-FB 
f) Voltigeudvalget 
g) TREC-udvalget 
h) Sponsorudvalget 

 
8. Evt. herunder ny mødedato 

 

 
 
Ad 1. 
Punkter fra HJ sendt på mail tages under pkt. fra næstformanden 

 
Ad 2. 
Godkendt og underskrevet af tilstedeværende, formand og næstformand underskriver næste            
gang 

 
Ad 3. 

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

- Harmonisering af div. mails 
Udsættes til næste møde 

- Status Parasport Danmark 
Britha har ændret mailadresse, og fået fremsendt referater fra møderne og fået de 7500 kr. 
som var tilgodehavende fra 2021.  

- Opdatering på udvalgsmedlemmer 
Springudvalget: 
Emma Boye har trukket sig fra udvalget.  
Cecilie Kirkebække, Clara Mikkelsen og Isabella Blond er nye medlemmer af udvalget. 
Dressurudvalget: 
Ingen ændringer. 
Rideskoleudvalget: 
Luise forsøger at få udvidet udvalget. Vil gerne et udvalg på 4 medlemmer inkl. én ridelære.  
Fest og caféudvalget: 
Ingen ændringer.  
Sponsor: 
Britha udtræder. Tilbage er Per, HJ og Emilie. 
Voltige: 
Ingen ændringer 
TREC: 
Ingen ændringer.  

- Hjælperlister 
Hjælpeliste sendes til Karsten, som lægger den op på hjemmesiden. 

- Championats liste 
Adgange til Jule og Michelle er givet. De kigger på det, og får fat i Cecilie ifht hjælp til 
registreringen på listerne. 

- Godkendelse af regler for klubmesterskab TREC 
Udsættes til næste gang. 

- Godkendelse af regler for deltagelse på klubhold 
Der er kommet tilmeldinger på hesteryttere, ingen ponyryttere. Der er ikke planlagt tidspunkt 
for holdridt.  
Reglerne tages på næste møde. 

- Ansøgning Vallensbæk Kommune Elite idrætspuljen 
Udsættes til næste møde.  

- Status ansøgning til Jysk aktivitetspulje 
Ansøgningsfristen er overskredet for i år. 



- Statusansøgning til DIF – DGI 
Britha har rykket Per, tilbagemelding fra Per mangler.  

- Referat af Brugerrådsmødet den 10. maj – næste mødedato 
Udsættes til næste møde. 

- Inventarliste til samarbejdsaftalen med VRA-VLR 
Der er ikke fremkommet noget til samarbejdsaftalen. 

- Status 1. hjælps kasse 
Britha har fundet 3 førstehjælpskasser. De ligger i reolen i cafeen i kommoden. 

- Status hjertestarter 
Udsættes til næste gang. 
 

Ad 4. 
Udgår  

 
Ad 5. 
Var der ingen rideskoleansvarlige til TREC?: Nej. Alle elevryttere havde en hjælper med.  

 
Der er en rideskolerytter har kontaktet DRF – kontakten skal gå gennem rideskolen.  

 
Kursus til DRF-GO og til at oprette sig som medlem. Foreslår at Jule, Michelle og HJ laver et kursus. 
Gerne i samarbejde med Akademiet. 

 
Forslag til stævner for rideskole: 
Stævner for rideskolen. 2 dressur, 2 spring og 2 TREC om året. 

  
Kørepenge: 
Godkendelse af kørepenge ved kørsel for VLR. Sats som i DRF. Der skal laves bilag.  

 
Ad 6. 
Regnskaber pr. 31/5: 

Overskud 5707 kr. for klubdrift  
Overskud for stævner 48623 kr. 
Overskud for springstævnet; 10.000 kr.  
Overskud for cafeen er 1215 kr.  
10.000 i overskud fra voltiestævne. 

 
Status flag 

2 flag med logo bliver hængt op på lørdag. 
 

Indkøb af router 
Router skal indkøbes. Den koster 4000 kr.  

 
Ad 7. 
Dressurudvalget 

- Stævne i den kommende weekend 
Mange tilmeldte. Hjælperliste nogenlunde fyldt ud. 

- Ønsker for stævner fra 1. oktober – 31. marts 
Ønskes C stævner, 1. kval. Den 15/3 til pony, og den 25-26/3 til heste. 
 D-stævner; med klubmesterskab 19-20/11. og et D-stævne den 28-29 januar.  

- Maling af Bjælkehytter 
Udsættes til næste møde. 
 

Springudvalget 
Der er møde den 26/6.  
Der er stævne i juli. Proportioner skal laves.  



 
Cafe-Festudvalget 

Intet nyt 
 

Rideskoleudvalget 
Status på tilmelding til kommende dressurstævne/rideskoleklasse/hjælperliste. Der er 
stadig mange fra rideskolen som har svært ved div. tilmeldinger. Der laves kursus. Og 
skriftligt materiale i samarbejde kommende rideskoleudvalg.  
 

Hjemmeside-Instagram-FB 
Ros til medieansvarlige.  
Katrine Springborgs VM opslag skal lægges på.  
Send gerne billeder til Karsten, så de kan lægges på hjemmesiden.  
 

Voltigeudvalget 
Intet nyt 
 

TREC-udvalget 
Stor ros fra både forældre og ryttere. Stævne gik alt i alt rigtig godt. Lidt småjusteringer, 
rigtig godt ifht kommende DM-afholdelse.   
 

Sponsorudvalget 
Intet nyt 
 

Ad 8. 
Nyt møde den 4.juli kl. 19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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