
Bestyrelsesmøde d. 15/8-19 

Alle til stede 

 

1: Aktivitetsudvalg 
Agility gik rigtig godt, det var udendørs og meget varmt. Der manglede hjælpende hænder til 
opsætning og nedtagning. Deltagerne var glade og parat til at komme og deltage igen.  
 
Falsterbo var desværre en hård nyser i år. Der var desværre ikke så mange deltagere som håbet. Vi 
rendte ind i D4 horseshow som trak mange potentielle deltagere i den retning. Men det var en 
hyggelig tur og folk var glade. Dog gør underskuddet at vi må overveje om det er noget vi skal 
fortsætte med til næste år. 
 
Næste arrangement er dressurkursus med Bo Høstrup d. 21. & 22. september. Her er allerede 
kommet et par tilmeldinger, så det ser vi frem til. 
 
Agility kommer igen til oktober.  
 
2: Rangliste regler 
Vi skal have ændret i reglerne for pointgivning af B0 klasser, da der skal være forskel på at ride 
fejlfrit end at gennemride klassen med fejl. Pt. får alle 1 point for gennemført klasse. 
Rider du en B0 klasse fejlfrit får du fremover 4 point og gennemfører du klassen med fejl får du 1 
point. Dette ændres dog først ved årsskiftet. Suzi retter på hjemmesiden. 
 
3: Pladsleje  
Vi har fået plads i laden til vores udstyr. Vi bestiller en reol som gør vores opbevaring nemmere. 
 
4: Præmieskammel 
Simone tager projektet op med at bygge en præmieskammel. Deadline 1. april 2020. Medmindre 
Rikke og Lotte kan finde tilskud eller sponsor til dette. 
 
5: Dommerhus 
Der er talt med ridecenteret ang. dommerhus og dette er de positive overfor. Rikke og Lotte løber 
med bolden ang. at søge midler til projektet samt inddrage VISK. 
 
6: evt. og andet 
Klubben har fået kort til Dagrofa. 
 
Vi har fået regning fra kommunen ang. lokaleleje fordi vi havde fået for meget udbetalt i 
lokaletilskud for 2018 – Åse tjekker op på dette. 
 
Der skal laves opslag ang. klubtøj på facebook igen. Suzi kigger på dette. 
 



Nyt ang. Holbækmesterskaberne – der har været møde i Holbæksamarbejdet. Det er AAGS der 
skal afholde stævnet i år. Propositionerne er kommet på GO. VIRK har lagt opslag på facebook ang. 
sidste tilmelding som er d. 27/8-19. 
 
Vi har talt ang. hjemmesiden flere gange og Simone har lavet et forslag til en ny hjemmeside, men 
lige pt. sætter vi dette i bero da den nuværende hjemmeside fungerer som det er. 
 
8: Næste møde 
Næste møde er d. 6/10-19 kl. 9.00 hos Pia. 

 

  

 


