
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i 

Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 
 

Afholdt hos Pia Bach, d. 27. april 2015 

 

Fremmødte:  

Pia Bach, Julie Bach, Malene Tiedebøhl, Charlotte Tiedebøhl, Ida Nielsen, Katja Kaastrup, Caroline 

Frederiksmose, Michael Frederiksmose og Inge Frederiksmose. 

Afbud:  

Stine Grubbe og Michelle Tiedebøhl 

Inviterede: 

Charlotte Tiedebøhl 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Godkendt 

2) Valg af ordstyrer Charlotte Tiedebøhl 

 

3) Status på gøremål fra sidste 

bestyrelsesmødemøde 

Ida er næsten færdig med championantlisterne. Hun 

skriver også en artikel til lokalavisen om 

Egedalmesterskaberne, hvor det både fremgår at man er 

velkommen til at kigge forbi samt at man kan deltage i 

mesterskabet ved indmeldelse i SAS, SRØ eller VSRE. 

Ved deltagelse i dressur får man en roset, hvis man rider 

over 60 %. I spring er det en fejlfri runde. Vinderen af 

Egedalsmesterskaberne i hhv. spring og dressur får en 

særlig flot roset. 

 

Katja har efter 1½ mdr. sagsbehandling fået DRF til at 

åbne op for tilmeldinger til springstævnet. I 

stævnebeskrivelsen af regler for spring er der fejlagtig 

skrevet ”højeste” i stedet for ”hurtigste” tid. 

 

Michael og Stine fortsat på udarbejdelsen af en 

velkomstfolder. 



Stine mangler at fordele kode til hjemmesiden. Malene 

sender kode til Inge så referater kan lægges op. 

 

Klubben indkøber materialer til ringridning og Nicklas vil 

gerne hjælpe med opsætningen på klubbens arbejdsdag. 

 

4) Orientering fra udvalgene – 

EM, er alt på plads? 

Stævnet begynder kl. 16 fredag d. 15. maj. 

 

Vedr. indkøb af madvogn er vi i kontakt med sponsor. 

 

Pia udarbejder hjælpelister i forbindelse med 

arbejdsdagen. Michael printer dem ud. 

 

Ida og Katja udarbejder startlister. Katja laver hjælpelister 

til stævnet. 

 

Katja udarbejder proportioner. 

 

Michael undersøger, hvordan man kan se navnene på de 

tilmeldte ryttere. 

 

Dags dato er der 17 tilmeldte i dressur og 0 i spring, hvilke 

skyldes at der først er åbnet op for tilmeldinger denne dag. 

 

Katja laver et indlæg på hjemmesiden, hvor de 10 mest 

stillede spørgsmål vedr. stævne bliver besvaret. 

 

Charlotte Birk vil gerne stå i cafeen i forbindelse med 

stævnet, men har brug for hjælpere. Pia melder sig og 

Charlotte køber ind. 

 

Michael er taster ved stævnet. 

 

Dommeren (Anne) er speaker. Charlotte lægger bil, som 

skal fungere som speaker- og dommertårn, hvis bilen kan 

komme hen til springbanen. 

 

Jens laver baneskitser og bygger bane. 

 

I go-go-bilen (trailer) udleveres rosetter. Den er også 

sekretariat. 

 

Inge bager kage og 30 teboller til lørdag og søndag.  

Nicklas er fotograf. 

 

Katja skaffer salat, service, kopper m.m. Charlotte laver en 

indkøbsliste 

 



Hans laver cd-playliste. 

 

I cafeen bliver der salg af toast, burger og pastasalat. 

 

Lør- og søndag kommer der en ”butik” med salg af 

rideudstyr. 

 

Pia står for at udarbejde madkuponer. 

 

Stine laver sponsorbreve. 

 

Udsende en reminder i december om fornyelse af 

medlemskab. Ud fra medlemslisten 2014 laves der en 

opfordring til betaling. Malene følger op på, hvem som 

mangler at betale. 

 

Som evaluering af stævnet bruges Survey Monkey. 

Deltager man i evalueringen er der mulighed for præmier. 

 

5) Økonomi Intet at bemærke. 

6) Næste bestyrelsesmøde 21/6 hos Charlotte kl.19 

 

7) Eventuelt Pia undersøger nærmere, hvordan man melder sit dankort 

til Klubliv, således at hver gang dankortet bruges modtager 

klubben penge. 

 

Der opfodres til at brande klubben via klubtøj med broderi. 

Kan fremsættes i ”Nyt fra VSRE”. 

 

 

 


