
 

 

VALLENSBÆK RIDEKLUB 
Vallensbæk Rideakademi 

 

 
 

 

 

 

                                                    Vallensbæk, den 24.08.2022 
 
 

VLR, Bestyrelsesmøde, nr. 9, den 22.08.2022. 
 
Deltagere Britha, Emilie, Henrik og Luise  

 

Afbud 
 

Michelle og Jule 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr. 8 
 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
- Foredrag – Stine Hedenskog 
- Mobilpay som mulig betalingsmetode – hvordan er den landet? 
- ”Åbent fælleskab” Vallensbæk Kommune 
- Referat fra springudvalget den 20. juli 2022 
- Stævneplan dressur og spring stævneterminer 2022-2023: 

Spring: Den 19.-20.-21. august C-stævne med D-E klasser - Den 22.-23. 
oktober D-stævne med klubmesterskaber - Den 3.-4. december D-
stævne – Den 11.-12. februar 2023 D-stævne fastelavn 
Dressur: Den 19.-20. november D-stævne med klubmesterskab og VLR-
cup 
Den 28.-29. januar D-stævne – Den 5. marts C-stævne for pony 2. 
kvalifikation KBH – Den 25.-26. marts C-stævne for heste 2. 
kvalifikation KBH 
Hvem sørger for at der reserveres dato hos VRA? 
Hvor mange stævner for rideskoleryttere pr. år? 
Skal Propositioner til stævner godkendtes i den samlede bestyrelse? 
Hjælperbespisning til stævner 
Skal udvalgsmedlemmer være medlem af klubben? 
Opstaldningspriser ved stævner 
FEI-stævner 
 

4. Orientering fra formanden  
 

5. Orientering fra næstformanden 
 

6. Orientering fra kassereren 
- Medlemmer den 17. juli 170 
- Nye retningslinjer for caferegnskab 
- Regnskab stævnedrift 
- Regnskab klubdrift 



- Regnskab med budget pr. 31.07.202, se medsendte fil 
- Regninger til Vallensbæk Rideklub 
- Indberetning af resultater fra stævner til DRF 
- Tilbagebetaling af startindskud(sidste stævne) 

 
7. Rapport fra udvalg: 

a) Dressurudvalget 
VLR har 1 hold for pony DM og 1 individuelt DM pony den  
Hvor skal Dist-mesterskabet for heste klubhold holdes? 
Referat af møde i dressurudvalget, mandag den 15. august, kommer 
senere 
Stævnet den 2.-3.-4.- september 
Stævnet den 16.-17.-18. september 

b) Springudvalget 
c) Cafe-Festudvalget 
d) Rideskoleudvalget 

Næste møde 23/8. 
e) Voltigeudvalget 
f) TREC-udvalget 
g) Sponsorudvalget 

 
8. Evt. herunder ny mødedato 

 

 
Ad 1 
Godkendt dagsorden 
 
Ad 2  
Referat godkendt og underskrevet. 

 
Ad 3  
Foredrag – Stine Hedenskog 
Michelle har skrevet ene opdatering: 150 kr. pr. deltager, underordnet hvilken dag på ugen. 
”Hvordan bliver du den bedste rytter for din hest.” Alle niveauer er velkomne.  
Enighed om at gå videre, og gerne sidst i oktober, start november, således at der i god tid kan 
reklameres for foredraget.  
Michelle må høre om prisen er inkl. kørepenge og min. antal deltagere.  
 
Mobilpay som mulig betalingsmetode – hvordan er den landet? 
Det koster 1000 kr. moms frist at oprette, 49 kr. for abodement og 29 kr. inkl. moms for 
fakturereringgebyr eks. moms pr. mdr.  
Der skal tillægges et mobilabodement.  
Britha går videre med mobil og taletidskort.  
 
Walkier – der skal indkøbes 3 mere inden næste springstævne.  
Husk batteriskifte, og samme kanal.  
 
”Åbent fællesskab” Vallensbæk Kommune 
Emilie har talt med Per om det. Per har valgt at det skal være onsdag på Vallensbæk Rideakademi.  
Klubben møder op og fortæller om arbejdet i klubben.  
Emilie og Per er tovholdere for dagen. Onsdag i uge 39.  
  
Referat fra springudvalget den 20. juli 2022 
Walkier – er indkøbt 



Mobilpay – punktet er behandlet.  
Vandgrav – den er indkøbt. 
 
Stævneplan dressur og spring stævneterminer 2022-2023: 
Spring:  

Den 19.-20.-21. august C-stævne med D-E klasser  
Den 22.-23. oktober D-stævne med klubmesterskaber  
Den 3.-4. december D-stævne  
Den 11.-12. februar 2023 D-stævne fastelavn 

Dressur:  
Den 19.-20. november D-stævne med klubmesterskab og VLR-cup 
Den 28.-29. januar D-stævne  
Den 5. marts C-stævne for pony 2. kvalifikation KBH  
Den 25.-26. marts C-stævne for heste 2. kvalifikation KBH 

TREC: 
                    Henrik skriver datoerne til Per, så snart de er på plads.   
 
Hvem sørger for at der reserveres dato hos VRA? 
Britha sender til Per. 
 
Hvor mange stævner for rideskoleryttere pr. år? 
2 X spring, 2 X dressur og 2 X TREC. 
 
Skal Propositioner til stævner godkendtes i den samlede bestyrelse? 
Propositionerne skal ikke godkendes i bestyrelsen. Der tales om div. klasser i udvalgene og til 
bestyrelsen sendes en kort breefing.  
Rammerne skal vedtages i bestyrelsen.  
Stævnedagen skal bestræbes på at blive max 9,5 time.  
Antal af dage drøfte i bestyrelsen inden der søges. Landsstævner vil dog altid være 3-dagsstævner.   
 
Hjælperbespisning til stævner 
Det fungerede rigtig godt til stævnet i weekenden. Det praktiserer vi fremover.  
Officials, fotograf mv. må også gerne spise på VLR’s forplejning.  
 
Skal udvalgsmedlemmer være medlem af klubben? 
Udvalgsmedlemmerne skal være medlem af klubben. 
 
Opstaldningspriser ved stævner 
1500 kr. for 3 dage 1000 kr. for 2 dage, 500 kr. for dagsboks. 
  
FEI-stævner 
DRF har skrevet at såfremt man ønsker at afholde FEI-stævner i 2023 skal det meldes ind inden den 
25.august. 
PARA-dressur – skal vi søge om at holde et? Ja – HJ søger.   
 

Ad 4 
Stævnerapport, der har været kritik af banen begrundet i problematisk havring samt manglende 
vedligehold i det daglige.  
 
Ad 5 
Mails;  
Britha sørger (sammen med Karsten) at få lavet opsætning så mails går videre til bestyrelsens 
mailadr. 
 



Rosetter;  
Fremadrettet købes hjem i større mængder. Bestiller jf seneste års forbrug. 
 
Tilskudsregler – enighed om at flg. Skrives til reglerne for næste år. Individuelle starter skal have 
været medlem i min. 3 mdr. Ved hold skal 1 af holddeltagerne have været medlem i min 3 mdr. 
 
Sikkerhedskursus; 
Der er en uoverensstemmelse ifht sikkerhedsreglerne på VLA’s hjemmeside og de Emilie har fået 
tilsendt fra Per, og som er sendt til DRF. Emilie tjekker op på online sikkerhedskursus. 
 
Maling af div. – tages med Per. Der skal laves en liste som sendes til Per, som efterfølgende 
inviteres til bestyrelsesmøde. 
 
Nyheder;  
Står i forkert rækkefølge, HJ tager det med Karsten.   
 
Kæphestestævne – Emilie drøfter det med Maja. Der sendes mail med bestyrelsen cc. 
 
Ad 6 

- Medlemmer den 17. juli 170 
- Nye retningslinjer for caferegnskab. Britha skal holde med Maja og Per – dato fra Per 

mangler.  
Britha ønsker klar opdeling af indkøb til de forskellige aktiviteter ( 

- Regnskab stævnedrift fremlagt til orientering 
- Regnskab klubdrift fremlagt til orientering 
- Regnskab med budget pr. 31.07.202, se bilag 
- Regninger til Vallensbæk Rideklub 

Sendes til Britha med info  
- Indberetning af resultater fra stævner til DRF 

Dok. for fremsendt resultater er sendt til Britha. 
- Tilbagebetaling af startindskud (sidste stævne) 

Ok. 
Ad 7 

a) Dressurudvalget 
              VLR har 1 hold for pony DM og 1 individuelt DM pony 
              Hvor skal Dist-mesterskabet for heste klubhold holdes? Det er ikke besluttet endnu. 
              Referat af møde i dressurudvalget, mandag den 15. august, er fremsendt. 
              Stævnet den 2.-3.-4.- september 
              Britha sender hj.listen til Michelle.   
              Stævne den 16.-17.-18. september. 
              Hj.liste sendes først ud efter næstkommende stævne.  
              Hvis vi får Junior Joungriders DM, der skal bruges 8 dommertårne. Vi prøver at søge tilskud 
              igennem DIF, og prøver at undersøge muligheder for at få det lavet på f.eks. en   
              håndværkerskole.  
 

b) Springudvalget 
Stævnerapport er drøfte ved tidligere pkt. Isabella B. er i gang med at blive oplært i 
sekretariatet. Stativ til dåser ønskes ifbm stævner. 
 

c) Cafe-Festudvalget 
Lejlighedsbevilling drøftes også med Per. 
Der laves et separat udvalg for fest! Drøftes videre ved næste møde.  
 

d) Rideskoleudvalget 



             Næste møde 23/8.  
             Skal klubmesterskabet holdes i oktober el. december. 
 

e) Voltigeudvalget 
Der er ikke meldt datoer endnu for 2023. De kommer efter DM den 30.sep-1-2.oktober. 
        

f) TREC-udvalget 
Nøgle gives til kontoret.  
Når de kommer hjem fra VM vil de komme forbi VLR. Rytterne har tilbudt at komme og 
holde et oplæg vedr. VM – det kunne evt. være i forbindelse med et festligt arrangement.  
   

g) Sponsorudvalget 
DFDS 10 gavekort. 
Voltige; 5 stk.  
TREC; 3 stk. (U/18, senior og hold)  
PARA-dressur; 2 stk. 
 
PRO-horse; vil gerne komme til landsstævnet en af dagene. Søndag vil være bedst.  
 
CATAGO har muligvis også stand til landsstævnet.  

Ad 8 
Ny mødedato er den 19.september.    

 
 
 
 
 

____________________________  ____________________________ 
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 


