
Referat fra bestyrelsesmøde 
i Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 

Emne: Bestyrelsesmøde 

Referent: Kristina Grøndahl Larsen 
Dato: 2. juni 2014 
Tid og sted: Kl. 19.00 hos Pia Bach 

Tilstedeværende: Alle inviterede, med undtagelse 
af de fraværende 
Fraværende: Pernille Held-Hansen, Adeline Held- 
Hansen og Hans Ludvigsen 

 

Dagsordenpunkt: Notater: 

1. Godkendelse af referat fra sidste 
bestyrelsesmøde 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Status på gøremål fra sidste bestyrelsesmøde 
(Bestilling af gratis skilt fra Dansk Ride Forbund 
mv.) 

Indberetning af ny bestyrelse til DRF 
Kristina har indberettet den nye bestyrelse til DRF. 
DRF har registreret den nye bestyrelse på DRF GO. 
 
Bestilling af gratis skilt 
Kristina har bestilt gratis skilt og skiltet blev sat op 
mellem stalden og ridehuset til arbejdsdagen den 
25. maj 2014.  
 
Indkøb af rosetter 
Kristina har indkøbt 100 nye rosetter, så vi har nok 
til årets stævner.  
 
Markedsplads med køb og salg af rideudstyr 
Der laves en facebook-siden, hvor staldens 
pensionærer kan oprette købs- og salgsannoncer. 
Malene sørger for oprettelsen af facebook-siden.  
 
Indkøb af klubtøj 
Kasketter, T-shirt, veste mv. er ikke indkøbt endnu. 
Vi afventer med at indkøbe til september. 
Charlotte og Kristina undersøger mulighederne. 

3. Repræsentantskabsmøde Pia og Malene har repræsenteret klubben til 
repræsentantskabsmødet den 27. april 2014. 
 
Klubben modtog endelig optagelse i DRF. 

  



4. Orientering fra udvalgene (aktiviteter og 
stævner mv.) 

Aktivitet- og stævneudvalg (Kristina) 
En række nye tiltag siden sidst.  
 
Følgende aktiviteter er aftalt:  

- 2-dags dressurkursus med Leif Sørensen 
den 8. (eftermiddag/aften) og 9. 
(formiddag) august. Kristina laver opslag. 

- Sadeltjekdag med Charlotte Knigge (mobilt 
sadelmageri) den 19. juli. Kristina laver 
opslag. 

- Dressurkursus med Pia Munck den 27. juni. 
Freja laver opslag.  

- Stævneforberedelseskursus ved staldens 
aktive stævneryttere. Kristina Laver opslag 
(DKK 50,- pr. næse). 

 
Følgende aktiviteter er på tegnebrættet:  

- Nyt kursus med Kitt Sørensen aftales i 
september. Denne gang med fokus på 
grundridning. Kristina tager kontakt til Kitt 
og hører om mulighederne.  

- Springkursus med Lone Kromann blev 
drøftet. Jens tager kontakt til Lone og 
hører om mulighederne. 

- Førstehjælpskursus til heste med Ikeyvet. 
Charlotte tager kontakt til Christian fra 
Ikeyvet og hører om mulighederne. 

- Longeringskursus. Charlotte undersøger 
hvem der kan afholde kurset. 

 
Festudvalg (Majbritt, Kickan og Freja) 
Der er sankt hans fest den 23. juli hos Hans og 
Charlotte. 
 
Hjemmesideudvalg (Kristina) 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret med 
information. Det virker som at folk bruger 
hjemmesiden. 
 
Der var ønske om en velkomstfolder – både som 
flyers og folder. Kristina udarbejder begge 
velkomstfoldere. 
 
Ridelejreudvalg (Michelle og Julie) 
Opslag er på vej. Ridelejren vil blive afholdt i 
perioden den 31. juli – 3. august og vil være for 
børn i alderen 5 – 16 år. 



Sponsorudvalg (Jeanette og Nille) 
Ansøgning om midler er sendt til:  

.1. Johannes Fog Fonden (salgsbod) – Afslag 
modtaget 

.2. Spar Nord Fonden (springmateriel) - 
Behandles i juni 

.3. Nordea (Højtaleranlæg) – Behandles til 
august 

 
Sponsorudvalget undersøger om der er muligt at 
sende ansøgninger til: 

.1. Egedal Kommune – Intet at hente udover 
de almindelige tilskud 

.2. Stark – Ansøgning sendes 

.3. Davidsen trælast – Ansøgning sendes 
 
Sponsorudvalget har udarbejdet et sponsorbrev, 
som vil blive delt ud til en række lokale 
virksomheder.  

5. Beretning om ”sket siden sidst” Medlemsbevis 
Kristina og Jens har indgået en aftale med 
Rytterriget i Smørum om at de giver vores 
medlemmer 10% på deres køb ved forevisning af 
gyldigt medlemsbevis.  
 
Påskeridt den 20. april 
Pæn tilslutning og en ordentlig omgang hygge.  
 
Programridningskursus v/Kitt Sørensen den 18. maj 
Pæn tilslutning, trods regnvejr til sidst – 11 
personer til teoridelen og 8 ryttere.   
 
Arbejdsdag den 25. maj 
Pæn tilslutning og en ordentlig omgang hygge. Vi 
fik lavet en masse til arbejdsdagen.   

6. Beretning om økonomien Økonomi 
Kassereren berettede om økonomien, som ser 
okay ud her i starten af 2014. Vi står dog overfor 
en række store investeringen i fremtiden i 
forbindelse med etableringen af rideklubben. 
 
Medlemmer 
Vi er pt. 60 medlemmer. Dette er en 
medlemsfremgang på 6 medlemmer siden sidste 
bestyrelsesmøde i april. 



7. Certificering af klubben / Træner 1 Der er 6 certificeringer hos DRF: 1) Organisation, 2) 
Sikkerhed, 3) Elevskole, 4) Ridelejr, 5) Klubstævne 
og 6) Miljø. Der er en beskrivelse af dem hver på 
DRF’s hjemmeside.  
 
Prisen pr. år uanset antal mærker er DKK 950,-. 
Prisen pr. skilt er DKK 1.700,- til vores klubskilt.  
 
En certificering medfører gratis deltagelse i Træner 
1 kurset (DKK 6.000,-) for klubbens medlemmer.  
 
Organisation    
Her mangler vi:  

.1. Forretningsorden – Kristina udarbejder og 
ligger på hjemmesiden 

.2. Velkomstfolder – Kristina udarbejder og 
ligger på hjemmesiden 

 
Der var enighed om at ovenstående bliver 
udarbejdet og lagt på hjemmesiden snarest, så vi 
er klar til en eventuel certificering i 2015. 
 
Sikkerhed 
Her mangler vi: 

.1. Sikkerhedskursus (DKK 3.500,-) 

.2. Ryttermærkeundervisning 

.3. Beredskabsplan 
 
Der var enighed om at ovenstående sættes i bero 
og tages op igen i fremtiden. 
 
Øvrige  
Der var enighed om at de øvrige mærker sættes i 
bero og tages op igen i fremtiden. 

8. Springstævne Stævnet den 31. maj er blevet flyttet til den 6. juni 
2014, pga. Roskilde Dyrskur. Sidste anmeldelses-
frist er tirsdag den 3. juni. Vi har pt. 44 starter, 
hvoraf ca. halvdelen er vores egne ryttere. 
 
Hjælperlister 
Hjælperlisterne hænger i ponystalden og folk er 
begyndt at skrive sig på. Kristina laver oversigt 
onsdag og hænger oversigten op i stalden, så vi 
kan få et overblik over hullerne.  
 
 



Cafe 
Menu blev fastsat til slush ice, popcorn, toast, 
flæskestegssandwich, øl, sodavand, slik, chokolade 
og kage. Charlotte sørger for indkøb til cafeen. 
 
Lydanlæg 
Brian (Sofus) har givet os lov til at låne hans 
lydanlæg. Kristina og Brian tester lydanlægget 
torsdag.  
 
Opvarmning 
Kristina foreslår at vi laver opvarmning på 
dressurbanen, da det er nemmere at trække lyd 
derud ved trailerne. Det afhænger af Brians anlæg. 
 
Sponsorer 
Sponsorudvalget forsøger at skaffe blomster til 
pyntning af banen.  

9. Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 
11. august 2014. Mødet afholdes kl. 19 hos 
Charlotte. 

10. Eventuelt Bestyrelsesseminar den 28. juni 
Bestyrelsesseminaret flyttes fra den 27. juni til den 
28. juni. Bestyrelsen, juniorrepræsentanter og 
suppleanter, inkl. familie, holder 
bestyrelsesseminar på gården hos Charlotte den 
28. juni, kl. 16. Charlotte laver menu og 
uddelegerer til hver familie. Hver familie betaler 
for eget mad.  
 
Egedal Mesterskaberne (EM) og 
stævnekoordinering i Egedal og omegn 
Vi vil prøve at lave et Egedal Mesterskab for 
klubberne, EDAL, SRØ, SAS og ØKR. Kristina 
udarbejder udkast til EM og sender en mail til de 
andre klubber. I mailen foreslås også, at der laves 
en intern stævnekoordinering i Egedal, da alle 
klubberne holder den samme type af stævner.   

 


