
 

 

VALLENSBÆK RIDEKLUB 
Vallensbæk Rideakademi 

 

 
 

 

 

 

                                                    Vallensbæk, den 04.07.2022 
 
 

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 8, den 04.07.2022. 
 
Deltagere Britha, Michelle, Jule, Luise Emilie og Henrik 

 

Afbud 
 

ingen 

Dagsorden 
 

1. Oplæg v. Caroline Østergaard 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse og underskrift af referat nr. 7 
4. Opfølgning på tidligere møder: 

- Historik genetableret v. Britha og HJ – hvor langt er det? 
- Harmonisering af div. mails  
- Godkendelse af regler for klubmesterskab TREC 
- Godkendelse af regler for deltagelse på klubhold 
- Ansøgning Vallensbæk Kommune Elite idrætspuljen 
- Referat brugerråd 
- Hjertestarter 
- Maling af bjælkehytter 

5. Orientering fra formanden  
6. Orientering fra næstformanden 
7. Orientering fra kassereren 

- Økonomi stævner pr. 30. juni  
- Økonomi klubdrift pr. 30. juni . herunder antal medlemmer pr. 31. maj 2022 
- Status IT net 
- VLR´s 1 års dag!!!!! 

8. Rapport fra udvalg: 
a) Dressurudvalget 

Stævnerapoort fra C-stævnet den 18.-19. juni, er fremsendt 
Referat fra mødet den 27. juni, kommer i løbet af ugen 
Stævneregnskab for D-C stævnet den 18.-19. juni 
Regnskab for cafeen den 18.-19. juni 
Indkøb af 3 nye Pcér 

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

9. Åbent hus-arrangement 

10. Hjælperliste og udvalg 
11. Foredrag – Stine Hedenskog 
12. Evt. herunder ny mødedato 

 
 



 
Ad 1 
Caroline deltager ikke alligevel – punktet tages under 8d; rideskoleudvalget. 

 
Ad 2 
Dagsorden godkendt.  

 
Ad 3 
Referat godkendt og underskrevet 

 
Ad 4 

- HJ er i gang med at genetablere historikken. Mangler stadig lidt infoformation. Emilie sender 
div. datoer til HJ.  
Historik gennemgås af bestyrelsen og afstemmes ift. div. informationer.  
HJ sender udkast ud og bestyrelsen kan komme tilbagemelding ift. hvad der evt. mangler. 

- Der findes bestyrelsesmail, springmail og dressurmail.  
Spring og dressur mails bevares.  
Separat mail til formanden, kassereren, og bestyrelsesmailen sættes op til hele bestyrelsen.    

- Regler for klubmesterskab TREC er godkendt og lægges på hjemmesiden.  
- Regler for deltagelse på klubhold er godkendt og lægges på hjemmesiden 
- VLR vil benytte sig af muligheden for at ansøge om Vallensbæk. Henrik er tovholder 
- For borgere der ikke bor i kommunen, er det klubben der ansøger. Borgere som bor i 

kommunen, er det rytteren selv der ansøger.  
- Referat af brugerråd sendt ud af Emilie til den samlede bestyrelse. Der blev talt om visioner for 

ridecenteret, om den lange venteliste samt om vedligehold af barrierer, højtalere, lys mv. en 
del skal fixes. Bestyrelsen efterlyste hjælperpolitik. 

- Hjertestarter – trygfonden har stadig ikke svaret. Emilie rykker.  
- Der er dialog med Per om maling af bjælkehytter. 
- Åbent hus-arrangement – VLR ønsker deltagelse i samarbejde med VLA. Britha svarer 

kommunen på henvendelsen. Emilie drøfter det med Per.   
 

Ad 5 
Intet nyt  

 
Ad 6 
Suppleanter står ikke på hjemmesiden. Enighed om at disse skal fremgå af hjemmesiden.  
Suppleanter inviteres til møderne, har ikke stemmeret men må gerne deltage og får efterfølgende referatet 
til orientering.  
 
Certificering – HJ har holdt møde med klubkonsulent fra DRF. Intet VLR kan certificeres til uden VLA. Mulige 
certificeringer er; sikkerhed, elevskole og bæredygtighed.  
Forslag om at VLR ansøger om certificeringen i samarbejde med VLA. Udgiften er 3000 kr. til hhv. VLR og 
VLA. Sikkerhedsregler mangler på hjemmesiden. Emilie sender – Britha lægger på hjemmesiden. 
Sikkerhedskursus v. DRF - link skal lægges på hjemmesiden. VLA skal afholde kursus i ryttermærker. VLA vil 
overveje om de vil genanvende ift. regnvand. Ansøgning godkendt af den samlede bestyrelse.  
 
Ekstra skur til opbevaring af materiel – HJ i dialog med Per om dette.  
 
Nyhedsmail – HJ har lavet et forslag som gennemgås. HJ sender det ud til bestyrelsen efter mødet.  
 
Tilskud ved mesterskaber – HJ har lavet en oversigt, som lægges på hjemmesiden.  
 
Championatlisteregler gennemgås – godkendes og lægges på hjemmesiden.        

 
Ad 7. 
Orientering fra kassereren 

- Økonomi stævner pr. 30. juni – 49.000 kr. indestående 
- Økonomi klubdrift pr. 30. juni – 8.500 kr. indestående 
- Klubmedlemmer: 149 pr. 31. maj pr. 5. juli 165 



- Regnskab for 1. og 2. kvartal er opgjort.  
- Net  i bjælkehytten fungerede til dressurstævnet. 
- VLR´s 1 års dag! Afholdes med lagkage og kaffe den 20/8. Michelle og Jule skiver ud efter 

springstævnet samt laver påmindelse når vi nærmer os. Emilie bestiller kage.  
 
Ad 8.  

a) Dressurudvalget 
Stævnerapport fra C-stævnet den 18.-19. juni, er fremsendt - FLOT stævnerapport! 
Referat fra mødet den 27. juni, er udsendt. 
Stævneregnskab for D-C stævnet den 18.-19. juni;  
D-stævne; overskud på 3532 kr. inkl. café 
C-stævnet; overskud på 1982 kr. inkl. café 
Indkøb af 3 nye Pc’er 

b) Springudvalget 
Møde afholdt. Købt springmateriel på DBA for 2500.  
20-30 bomme skal indkøber. Anslået pris; 8000 inkl. maling. Hjælperliste til springstævnet er 
næsten gået op. Mangler stadig lidt hjælp til cafeen.  
Søndag stadig ledige starter, lørdag fyldt op.    

c) Cafe-Festudvalget 
Intet nyt 

d) Rideskoleudvalget 
Udvalget er sat.  
Rideskolestævner afvikles sammen med andet VLR-stævne.  
Ønsker til kommende stævner: 
Dressur:  
LD trækker, B-bane 
LD1-LC3 – begynder/let øvede, B-bane 
LC1- LA2 – øvede, A-bane 
LD1-LA2 - 20+, A-bane 
Klubmester for pony og hest – LC1-LA2 
Spring: 
Sløjfe bum-70 
Klubmesterskab 50 cm for pony og 70 for hest – stilspring i stedet for tid.  
Ikke-øvede ryttere kan ikke starte klubmesterskab, men vil kunne starte VLR-cup 
Tilbagemelding fra bestyrelse til rideskoleudvalget:  
Forslag om enten idealtid til klubmesterskabet eller B04, med omspring for fejlfri med 4 spring 
(hovedrunde 7 spring). 
Ikke-øvede ryttere kan ikke starte klubmesterskab, men vil kunne starte VLR-cup med idealtid. 
 

e) Voltigeudvalget 
Lille møde forud for DM – mulighed for indkøb af DM-rosetter – disse bogføres under stævnet.  
 

f) TREC-udvalget 
DM-forberedelser i gang.  

 
g) Sponsorudvalget 

Per er i gang med en sponsor til nyt dressurhegn.  
Elsass-fonden sponsorat til parastævnet. 15.000 kr. motiveret ansøgning sendes.  
Brogården – 50 % på mash og 30 % på hestebolcher.  
PAVO – vil gerne donere nogle præmier. HJ er i gang med kontakten.   
Animal print leverer 11 krus og 11 gavekort. De sidste 29 krus holdes på lageret.  
 

Ad 9 
Er drøftet under pkt. 4. 

 
Ad 10 
Udvalgslister gennemgået og tilrettet. Britha sender ud og får lagt på hjemmesiden. 
Hjælperliste – opdateres af Jule og Michelle.  
Instagram – gammelt opslag med priser er slettet.  



Hjemmesiden – under galleri – kun 2 billeder fra elev-cup. Første nyhedsmail skal lægges på.   
 

Ad 11 
Foredrag – Stine Hedenskog. Kontaktet via instagram. Kursus vedr. mentaltræning. Michelle skriver til 
hende og får lidt flere detaljer. Drøftes til næste møde. 

 
Ad 12 
Gødningsbøtter indkøbt fra VLR. 270 kr. stykket, 4 stk. bestilt.  
 
Dato for næste møde: 22.august kl. 19.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
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 


