
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i 

Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 
 

Afholdt hos Charlotte Tiedebøhl, d. 21. maj 2015 

 

Fremmødte:  

Pia Bach, Malene Tiedebøhl, Charlotte Tiedebøhl, Katja Kaastrup, Caroline Frederiksmose, Anna 

Kristina Pedersen og Michael Frederiksmose. 

Afbud:  

Inge Frederiksmose, Stine Grubbe og Julie Bach 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Godkendt 

2) Valg af ordstyrer Anna Kristina Pedersen 

 

3) Status på gøremål fra sidste 

bestyrelsesmødemøde 

Michael og Stine arbejder fortsat på udarbejdelsen af en 

velkomstfolder. 

 

4) Økonomi Overskud fra stævne med EM er ca. kr. 10.000,00 

5) Orientering fra udvalgene – 

EM, evaluering 

For lidt tid sat af i spring 

 

For lidt tid sat af i dressur lørdag. 

 

Dommer lørdag var fin, gode procenter i fht. at det var et 

klubsløjfestævne. 

 

Charlotte Tiedebøhl står for café til næste stævne. 

 

Bedre forberedt mht. hjælpere. Hjælpelister skal op 

tidligere. 

 

Arbejdsopgaverne fredag i fbm. opstart af stævne skulle 

være bedre planlagt. 

 

Katja Kaastrup er fremover banebygger. 



 

Der bør overvejes procentstævner i stedet for 

sløjfestævner til EM. 

 

Pony og hest skal have hver sin Egedalsmester. 

 

Spring bør være én hovedrunde samt evt. omspring. 

 

Dressur kunne være to programmer hvor sammenlagte 

højeste procent er vinder. 

 

Der skal evt. bruges en udregningsfaktor for 

sværhedsgrad i programmerne i dressur. 

 

Hjælpere skal have tilbudt mad og drikke hvis der 

hjælpes mere end 2 timer. 

 

Fatima blev fremhævet for sin store indsats som hjælper 

til dressur. 

 

Der afholdes møde med de andre klubber for fælles 

evaluering af EM. 

6) Næste bestyrelsesmøde 23/6 hos Charlotte og Hans kl.19.00 

 

7) Eventuelt Lidt for ambitiøst stævne program. 

Stævne 3-5/7 aflyses. 

 

Følgende stævnedatoer er gældende: 

12/6 - Spring 

27/6 - Dressur 

10/8 - Klubstævne, spring 

28/8 - Spring 

4/9 - Klubstævne, dressur 

12/10 - Dressur 

13/10 – Spring 

 

Ridelejr på VSRE i uge 27. 

 

Flere fra klubben tager på ridelejr hos Katja Kavanagh i 

uge 32. 

 

Pia sørger for at der hænges en seddel op i stalden med 

oversigt over bestyrelsesmedlemmer og hvilke poster vi 

varetager. 

 


