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                                                    Greve, den 5. marts 2022 
 
 

Referat 
af 

Bestyrelsesmøde nr. 3 – søndag den 27. februar 2022 
Mødet blev afholdt på Vallensbæk Rideakademi i Kælderrummet kl. 14.00-17.00 

 
Deltagere i mødet: Emilie, Henrik, Britha, Jule og Emma 
Afbud: Michelle, Isabella og Sophie 
 

1. Godkendelse af dagsorden: 
Godkendt. 

2. Godkendelse og underskrift af referat nr.2: 
Underskrift af Britha, Jule, Henrik og Emilie. 
Underskrift mangler af Michelle. 

3. Opfølgning på tidligere møder: 
Samarbejdsaftale med VRA ved Per Springborg: 
Per indledte mødet med at gennemgå rideklubbens bestyrelse med et skib med hvor de 
enkelte tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skulle sætte sig i skibet vor de mente de 
hørte til. Efter en god snak fik vi mange ting på plads, som kan bruges i den nye bestyrelse. 
Vi håber så at alle sejler i den rigtige og samme retning. Tak til Per for en sjov måde at se 
tingene på. 
Derefter gennemgik Per samarbejdsaftalen, som var god og som for det meste rummer de 
ting vi har brug for i det kommende samarbejde. Per arbejder videre med 
samarbejdsaftalen i Vallensbæk Kommune. Bemærkninger sendes til Per. 
Distrikt 1´s årsmøde den 2. marts 2022, på VRA 
Der er tilmeldt 50, Britha har bestilt mad, Karsten, Bettina og Emilie kommer og hjælper. 
Generalforsamling 2022: 
Dagsorden blev gennemgået der fremsendes en ny senest mandag den 07.03.2022. 
Dagsorden udsendes tirsdag den 08.03.2022 
Dato den 23. marts 2022  
Dirigent – Tina Foldager 
Referent – Bibi Hollenager 
Bestyrelsens beretning for 2021 og visioner for 2022 er udsendt af Emilie 
Regnskab 2021 Budget 2022 fremlægges på hjemmesiden den 8. marts 
Vedtægtsændringer Britha tilretter og udsendes den 8. marts. 

4. Orientering fra formanden: 
Ansøgning til Vallensbæk Kommune – Idræts- og specialpris-frivillige priser – 
ansøgningsfrist 11. februar 2022, Emilie har fremsendt VLR´´s indstilling. 
Foredrag den 3. april 2022 med Camilla Stormont  Emilie er ”tovholder”, tilmelding sker via 
klubmodulet EVENT. 
Gavekort til årets ”Ildsjæl i VLR” Britha køber gavekort. 



Brugerrådsmøde den 28. marts. Emilie indhenter punkter til dagsorden fra VLR´s 
bestyrelsen, er det noget referat fra sidste møde? 

5. Orientering fra kassereren: 
Regnskab for stævnedrift januar måned 2022 er bogført i Klubmodulet, for klubdrift følger 
når alle medlemmer er på plads for januar måned. 
Medlemskartotek, er ved at være på plads, der er nu 98 medlemmer. 
Udvalgsmedlemmer gratis start til VLR´s stævner?  

              Nej, men tages op i den nye bestyrelse. 
Hjemmeside er på plads med link til VRA´s hjemmeside. 

6. Rapport fra udvalg: 
a) Springudvalget: 

Ved Emilie 
Udvalgets møder, der holdes møde den 1.marts, se referat. 
Springstævne den 12.-13. februar 2022, evaluering af. 
Den nye bestyrelse tager over. 
Regnskabet foreligger og der er et pænt overskud. 
Emilies fremsender liste med ønsker og priser. 

b) Dressurudvalget: 
Ved Britha 
Udvalgets møder, referat af møde nr. 2 den 16. februar 2022 se referat.  
Indberetning af resultater til championatslisten 2021. 
Cecilie er ved at lægge sidste hånd på listen. 
C-dressurstævne for heste den 22.-23. januar 2022, er afviklet med god stævnerapport, 
god opbakning fra mange frivillige hjælpere. 
C-dressurstævne den 6. februar for ponyer var der indlagt en Paraklasse, afviklet med 
god stævnerapport, god opbakning fra mange frivillige hjælpere. 
C-dressurstævne den 6. marts for ponyer, 1. kvalifikation KBH, her indlægges 
Elevcuppen for rideskolen, stævnet er på GO. 
C-dressurstævne den 19.-20. marts for heste, 1. kvalifikation KBH, med Children klasse, 
stævnet er på GO. 
Æresdækkerne er modtaget, uddeles ved generalforsamlingen den 23. marts 

c) Cafeen: 
Det må den nye bestyrelse få styr på. 

d) Sponsorudvalget: 
Ved Henrik 
Udvalgets møder, første referat er udsendt. 
Udvalgets aktiviteter, ingen. 
Sponsorspring, det ser Henrik og Emilie 

e) Hjemmeside-Instagram-FB 
Nyt udvalg nedsættes efter generalforsamlingen 

f) Rideskoleudvalget: 
Nyt udvalg nedsættes efter generalforsamlingen  

g) Voltigeudvalget: 
Ved Henrik 
Udvalgets møder, ingen møder afholdt. 
Udvalgets aktiviteter, se aktivitetskalender på hjemmesiden. 
Udvalgets regnskab, der indkøbes et underlag Maja fremsender regning til VLR. 
Udvalgets samarbejdsaftale med Vallensbæk Rideklub, se samarbejdsaftale med VRA. 
 

                
 
 
 
 



 f) TREC- udvalget 
     Henrik  
     Udkast til samarbejdsaftale, Henrik arbejder videre med at få TREC ind i klubben og  
 VRA 
 Der afholdes generalforsamling den 27.03. 2022 
 Der afholdes Landholdssamling den 10.04. 2022 

7. Info fra Henrik: 
a) Optagelse i Parasport Danmark, afventer opkrævning. HUSK vort tilgodehavende 
b) Nyhedsmail nr. 1 er udsendt 
c) Hjælperkursus – VLR´s hjælperpolitik, arbejder den nye bestyrelse med 
d) Klargøring af materiel forud for den udendørs sæson, arbejder den nye bestyrelse med.  

 
 

8. Evt. herunder ny mødedato: 
Der afholdes konstitueringsmøde efter generalforsamlingen den 23.marts 2022 
 
Underskrift af den tilstedeværende Bestyrelsen: 
 
Formand Emilie Johansen_______________________________________________ 
 
Britha Skov Jensen, kasserer og sekretær___________________________________ 
 
Jule Overgaard, bestyrelsesmedlem_______________________________________ 
 
Emma Bøjer, bestyrelse suppleant_______________________________________ 
 
Henrik Jørgensen, konsulent_____________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


