
Bestyrelsesmøde d. 1/12-19 

Alle til stede 

 

1: Aktivitetsudvalg 
Næste arrangement er julehygge d. 8/12 kl. 14-16. Opslag ligger på facebook. 
 
Bo Høstrup kursus til januar er fyldt – 9 ryttere hver dag. 
 
Generalforsamling er d. 26/2-2020 og klubben håber der kommer mange til det nye 
aktivitetsudvalg til at opretholde de mange og gode arrangementer der har været i 2019.  
 
2: Samarbejde ridecenter og VISK 
Der har været en forespørgsel ang. at rundsende en mail til VIRK’s medlemmer vedr. et 
arrangement på ridecenteret. VIRK informerer primært om arrangementer via Facebook kanalen 
og dette er også blevet videregivet. Bestyrelsen har diskuteret dette og dette er stadig vores 
princip – der kan dog gøres undtagelser. Suzi og Pia tager kontakt til pågældende ang. dette 
arrangement. VIRK er åben for samarbejde VIRK, ridecenter og VISK imellem, men bestyrelsen er 
nødt til at være ordentligt informeret fra dem som vil afholde arrangement. Måske via et møde.  
 
Man er altid velkommen til at kontakte VIRK’s bestyrelse på viprideklub@gmail.com hvis man har 
lyst til et møde eller forslag til ændringer.  
 
3: Reol til opbevaring af udstyr 
Pia har fundet ud af hvor reolen til opbevaring af vores udstyr i laden på Vipperød ridecenter skal 
bestilles henne. Ingelise bestiller reolen. Samtidig indkøbes en stige så vi nemt kan få ting op og 
ned af vores reol. Simone køber stige. 
 
4: Præmieskammel /  Dommerhus - Nyt? 
VIRK ønsker sig en præmieskammel og dommerhus på springbanen på Vipperød ridecenter da det 
vil gavne vores arrangementer. Dette arbejdes der på i samarbejde med ridecenter og VISK via 
møder hvor der tales om hvor der evt. kan søges midler til dette. 
 
Vi afventer svar fra klubbens repræsentant ang. dette. Bestyrelsen kunne godt tænke sig en 
orientering fra fondsmøderne, så vi ved hvad der rører sig. Suzi og Pia tager fat i repræsentanten 
ang. dette.  
 
5: Evt. og andet  
Stævneudvalg – Der skal ansøges om stævnedatoer for 2020 senest d. 15/12-19. Suzi sørger for 
dette. 
 
Der skal ansøges om lokaletilskud og indberettes medlemstal. Åse sørger for dette.  
 
6: Næste møde 

mailto:viprideklub@gmail.com


Søndag d. 26/1-2020 kl. 9.00 hos Åse 
  

 


