
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i 

Vestergaardens Sportsrideklub Egedal 

 
 

 

Emne: Bestyrelsesmøde  

Dato: 23. februar 2015 
Tid: Kl. 19.00  
Sted: Vestergaarden  

Bestyrelsen: 

Ida Nielsen, Stine Grubbe, Katja Kaastrup, Pia Bach, Julie 

Bach, Michelle Tiedebøhl, Malene Tiedebøhl, Caroline 

Frederiksmose, Michael Frederiksmose og Inge 

Frederiksmose 

Fraværende:  

Ida Nielsen, Stine Grubbe og Katja Kaastrup 

Inviterede:  

Charlotte Tiedebøhl 
 

Dagsordenpunkt:  Notater:  

1. Status på gøremål fra sidste 

bestyrelsesmøde   
Velkomstfolder 
Michael og Stine har udsat arbejdsopgaven grundet 

sygdom.  

 
Bærbar pc 

Michael har doneret en bærbar pc til klubben, 
hvor det nuværende stævnesystem er indlagt, 
men der er nyt stævnesystem undervejs. P.t. 
mangler der dataforbindelse til pc. 
 
Hjemmeside 
Stine arbejder på at færdiggøre hjemmesiden, 
hvor der bl.a. skal tilføjes menupunkter såsom 
galleri, ridelejr, arrangementer, kurser, 
klubmesterskaber, dagsordener referater, 
ridehusregler, staldregler samt links til stævner. 
 
Logins 
Stine sørger for at alle i bestyrelsen får logins til 
hjemmesiden. 
 
Egedalsmesterskaberne 



Der er aftalt at lave Egedal Mesterskaberne 
(EM) sammen med Skjoldungen Rideklub (SRØ) 
og Salsmose Sportsrideklub (SAS). Ud over 
mesterskabsklasserne vil det blive tilstræbt at 
oprette springklasser for mindre ryttere (dvs. 
bom på jord og 20-50 cm spring), så alle kan 
være med til stævnet. Katja står for oprettelsen 
af de lave klasser forudsat at tidsplanen for 
stævnet kan opretholdes. 
 
Fælles arrangementer 
SAS, SRØ og VSRE kan med fordel lave fælles 
kurser i fremtiden, så muligheden for at et 
kursus gennemføres bliver væsentlig større. 
 
Reklame for rideklubber 
Der blev talt om at promovere SAS, SRØ og VSRE 
i lokaleavisen i forbindelse med arrangementer 
fx EM. 
 
Nyt regelsæt 
Ida er ved at udarbejde et nyt regelsæt for bl.a. 
pointgivning ved military og jagter til 
klubmesterskaber og championater. 
 
  

2.   Orientering fra udvalgene Udvalgene består af 

 

Sponserudvalg ved Stine og Nille 

 

Aktivitetsudvalg ved Malene, Katja, Pia, Ida og Michael 

 

Festudvalg ved Maibritt og Kickan 

 

Stævneudvalg ved Katja og Michael 

 

Ved generalforsamlingen vil der være mulighed for at 

melde sig til et udvalg.  

 

Michelle og Julie planlægger ridelejr i uge 27. Nærmere 

info kommer på hjemmesiden, 

3. Økonomi Økonomi  
Malene og Inge er ved at lægge sidste hånd på 
årsregnskabet. 
  
Revisor 



Inge indhenter tilbud fra revisorer. 

 
Medlemmer  
Der er pt. 51 medlemmer i klubben. 

4. Fastelavn Det blev en rigtig hyggelig fastelavnsfest. Der blev 

fremlagt forslag om at indføre ringridning til fastelavn. 

Ringridning kunne også indgå som en aktivitet ved andre 

arrangementer. 

 

5. Generalforsamling Der vil blive afholdt generalforsamling d. 16. april. Julie 

stopper som juniorrepræsentant. På generalforsamlingen 

skal der vælges en suppleant og en 

juniorrepræsentantsuppleant. 

 

6. Næste bestyrelsesmøde  Den 30. marts hos Pia.  

 
7. Eventuelt  Caroline planlægger et orienteringsløb/påskeridt til 

pony/hest. Der er 12 poster og med spørgsmål i 

kategorierne børn, unge og voksne. Man rider i hold af to. 

Påskeridtet finder sted søndag d. 12. april. Det koster 30 

kr. at deltage. 

 

Michael finder ud af om der er et alternativt 

regnskabssystem til det nuværende og hvad det evt. 

koster. 

 

  


