
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Vestergaardens Sportsrideklub 

Egedal 

 
 

Afholdt hos Pia Bach, d. 30. marts 2015 

 

Fremmødte:  

Pia Bach, Julie Bach, Michelle Tiedebøhl, Malene Tiedebøhl, Charlotte Tiedebøhl, Stine Grubbe, 

Katja Kaastrup, Caroline Frederiksmose, Michael Frederiksmose og Inge Frederiksmose. 

Afbud:  

Ida Nielsen 

 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat  fra 

sidstemøde 

 

Godkendt 

2) Valg af ordstyrer Julie Bach 

 

3) Status på gøremål fra sidste 

møde 

Malene har lagt invitation til påskeridt op på hjemmesiden. 

 

Katja undersøger, om vi kan lave et weekendarrangement 

med hendes tidligere underviser. 

 

Stine følger op på om western trail/horse manship kan 

komme til VSRE. 

 

Katja undersøger mulighed for ringridning i klubben mht. 

materialer, priser og opsætning. 

 

4) Orientering fra udvalgene Velkomstfolder igangsættes af Michael og Stine. 

 

Vi vil i højere grad gøre brug af klubbens logo på fx 

papir/brevpapir og klistermærker. Hans har det originale 

logo, som skal bruges. Stine har påtaget sig, at undersøge, 

hvorledes dette skal foregå. 

 

De resterende stævner mangler godkendelse af datoer fra 

DRF side. I forbindelse med at afholde stævner skal vi 

være opmærksom på, at tilmeldingerne oftest kommer 



ugen før sidste tilmeldingsdato (evt. max. tilmelding til 

stævner). 

 

5) Økonomi Regnskabet blev godkendt efter gennemgang. 

 

6) Betingelser for at søge Egedal 

kommune om tilskud til 

klubben 

Inge følger mere detaljeret op på dette, efter at have 

modtaget yderligere baggrundoplysninger om klubben. 

 

 

7) Generalforsamling 14/4-2015 Formanden fremlægger sin beretning (fx aktiviteter, 

forslagskasser, ressourcer fremadrettet, nye medlemmer). 

Inge fremlægger regnskab. 

 

8) Næste bestyrelsesmøde 27/4 hos Pia kl.19 

 

9) Eventuelt Antallet er medlemmer er p.t. 55. 

 

NemTilmeld er ikke brugervenlig for alle. Kan det gøres 

nemmere fx ved at lave en videoguide? 

 

Måske skal vi åbne op for besøg af fx børnehaver.  

 

Charlotte laver opslag vedr. påskefrokost til opslagstavlen 

i stalden og kontakter festudvalget. 

 

Charlotte organiserer arbejdsfordelingen i forbindelse med 

arbejdsdagen den. 10. maj kl. 10-15. Stine lægger info på 

hjemmesiden. 

 

Michelle og Julie laver opslag vedr. ridelejr. 

 

Sponsorer og ønsker 

 

Stine kender en loppemarkedforening, hvor man som 

frivillig arbejder i boderne nogle timer på søndage, har 

mulighed for at få andel i overskuddet, som kan gå til 

klubkassen. 

 

Malene gjorde bestyrelsen opmærksom på, at vi har 

mulighed for at få sponserkroner hver måned i forbindelse 

med brug af dankort. Malene undersøger nærmere. 

 

Charlotte har et ønske om at få en madvogn til brug ved 

bl.a. stævner. Det kunne fx være en gammel isbil. 

Charlotte undersøger priser og prøver at finde sponsorer. 

 



Stine prøver at finde ud af mulighederne for at købe et 

gammelt dressurhegn. Måske kan vi låne os frem til et 

dressurhegn, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Stævner og arrangementer 

 

Man skal være medlem af klubben, hvis man gerne vil 

deltage i klubbens egne arrangementer/stævner. Der er dog 

nogle få undtagelser, som er sket efter aftale med 

Charlotte. 

 

VSRE står for EM i år og beholder ifølge aftale med 

Skjoldungen Rideklub (SRØ) og Salsmose Sportsrideklub 

(SAS) overskuddet. Efterfølgende vil EM blive evalueret 

klubberne i mellem.  Næste år vil en af de andre klubber 

afholde EM. 

 

Stine søger for sponsergaver til EM. 

 

Charlotte taler med Brian, om han kan hjælpe med at skaffe 

højttalere/lyd til vores stævner samt muligheden for at låne 

en popcorn- og en slushicemaskine. 

 

Katja sørger for at hyre dommere til stævnerne og sørger 

for information til opslagstavlen ved stævne i maj. 

 

Stævneudvalget sætter hjælpelister op i forbindelse med 

stævner. 

 

Til stævner hjælper man i 2 timer pr. klasse man stiller op 

i. Hjælper man mere end to gange til sammen stævne fås 

en kupon udleveret til mad og drikke. 

 

Når der er stævner, vil stævnehjælperne bære en roset med 

logo på, således at alle, især udefrakommende, kan se, hos 

hvem de har mulighed for at bede om hjælp. 

 

Jens og Charlotte bygger springbane i forbindelse med 

stævnet. 

  

Til stævnerne skal der i boderne være mulighed for at 

bruge mobile pay/swip. Stine sørger for at igangsætte 

tiltaget. 

 

Vores sekretariat kunne være i en hestetrailer, hvor også 

der vil være en skærm for liveopdateringer af 

stævneresultater. Michael sørger for liveopdateringer. 

 



Stævnecafeen vil p.t. stå foran ridehuset. 

 

Vi har talt om, at gøre det mulig at blive belønnet i 

forskellige kategorier i årets løb fx årets stævnehjælper 

eller hjælper i stalden. 

 

 


