
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i 

Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 
 

Afholdt hos Charlotte Tiedebøhl, d. 24. juni 2015 

 

Fremmødte:  

Julie Bach, Malene Tiedebøhl, Michelle Tiedebøhl, Charlotte Tiedebøhl, Ida Nielsen, Stine Grubbe, 

Caroline Frederiksmose, Michael Frederiksmose og Inge Frederiksmose. 

Afbud: Katja Kaastrup og Pia Bach 

Inviterede: Charlotte Tiedebøhl 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra 

sidste møde 

 

Godkendt 

2) Valg af ordstyrer Michael Frederiksmose 

 

3) Status på gøremål fra sidste 

bestyrelsesmødemøde og 

fremtidige 

Stævne 

I september afholdes der holdcup, hvor spring afholdes 

lørdag d. 19. og dressur lørdag d. 26. 

 

Klubben har indkøbt en pølsevogn, hvorfra der sælges mad 

og drikke ved stævner og arrangementer. Charlotte er 

bestyrer af Café Vester, som pølsevognen er kommet til at 

hedde. Ved salg af madvarer, skal der også være sunde 

alternativer til fx pølser og toast. Stine undersøger priser 

mht. anskaffelser af inventar til caféen. Ønskerne er 

køleskab med glaslåge og fryser, professionel toaster, ovn 

og rist/varmeplade til pølser. 

Der bliver også fremsat et ønske om en eltavle, således at 

adgangen til strøm i forbindelse med brug af computer, 

højttalere og caféen m.m. bliver gjort lettere. 

 

Dressurstævne 

Michael og Inge sørger for, at der bliver printet 

programmer ud til stævnet. Michelle og Julie tager sig af 

opmåling af banen og sætter bogstaver op. Kanten af banen 



trimmes. Stine stiller sin bil til rådighed som ”dommerbil”. 

Sekretariat og caféen bliver opstillet over for den udendørs 

ridebane. Caroline og Stine er skrivere for hhv. LD- og LC-

klasserne. 

 

4) Økonomi Indkøb af pølsevogn. Fremlæggelse af klubbens 

økonomiske midler. 

 

5) Stævne Springstævne 10. august er et E-stævne. Stævneudvalget 

(Malene, Michael, Ida, Julie og Katja) laver proportioner 

og klubklasser. 

 

6) Næste bestyrelsesmøde 18/8 hos Charlotte kl.19 

 

7) Eventuelt Til stævne er man forpligtet til at hjælpe i en time pr. klasse 

man stiller op i. Denne regel skal håndhæves. Bestyrelsen 

vil gerne sige en særlig tak til Rebecca for hendes store 

hjælpsomhed ved de to seneste stævne. Til klubstævnet vil 

de hjælpere som har ydet en særlig indsats blive præmieret 

med en lille gave. 

 

 

 


