
 

 

 

 
INFORMATIONSREFERAT / STÆVNEWEEKEND / MØDERÆKKE / NYT I STALDEN / NY MINILÆSSER 
MED KOST 

 
Hej Alle  
 
Informationsreferat står der i overskriften…. ”hvad er nu det for noget”?  
Bestyrelsen har besluttet, at i stedet for at lave webreferater fra Bestyrelsesmøderne, så vil vi hellere være hurtigt ude 
til jer medlemmer med et informationsreferat, som vil blive sendt ud i umiddelbar forlængelse af et bestyrelsesmøde. 
Informationsreferaterne vil både blive sendt ud til jer medlemmer via mail – og samtidig blive uploaded på Klubbens 
hjemmeside under referater. 
 
Vi går snart en stævneweekend i møde her den 14. og 15. marts 2020, og Stævne- og Sportsudvalget glæder sig rigtig 
meget til at byde stævnedeltagere og tilskuere velkommen.    
Der er rigtig stor tilslutning – omkring 100 starter, og søndag med højere klasser op til MB. 
 
Hold øje med VER medlemssiden på Facebook for detaljer omkring stævnet (lukkede ride huse, hjælperplan, evt. 
flytning af heste-trailere mv.)  
 
Bestyrelsens fokus lige nu 
Bestyrelsen har fortsat fokus på at samle løse ender op, og vi mødes pt. 1 gang om ugen for at sikre fremdrift.  
Vi har nu lavet en laaaang to-do liste, hvor punkterne tages en-efter-en i prioriteret rækkefølge.  
 
Klubben er udfordret ift. at få betalt vores kreditorer, da nye fuldmagter i banken ikke er på plads endnu – ligesom 
brik-systemet til stalden har skulle reinstalleres, og en ny mailstruktur etableres. Vi har nu fået ’hul igennem’, og der 
er sat tryk på kedlerne få at komme up-to-date. 
 
Møderække med parter, rideskole elever/forældre samt staldmøder  
Vi vil rigtig gerne mødes med jer alle. Dels for at præsentere os selv, hvad vores tanker og fokus er, hvad de forskellige 
udvalg ’har i ærmet’ samt endnu vigtigere, at høre om jeres tanker, bekymringer, ideer eller andet, som I måtte have 
på hjertet. Således invitation til; 

- Partmøde for rideskoleparter på hest/pony  - søndag 22. marts kl. 13.00-14.50 
- Rideskolemøde for elever/forældre   - tirsdag 24. marts kl. 18.00-19.30  
- Staldmøde for jer med privat hest/pony - tirsdag 21. april kl. 18.00-20.00 

 
Forskelligt 
Vi har pr. 1. april 2020 2 ledige bokse, og vi har kontaktet de første på ventelisten for at høre om de er interesseret. 
Der er en forholdsvis lang venteliste, så vi burde hurtigt få lejet boksene ud. 
 
I søndags blev der ryddet op i samtlige staldrum.  
Der blev sat en sofa op inde i den nye rytterstue (tak til Freya for at hente). Brug endelig rummet til at hygge med en 
gang varm kakao eller en kop kaffe – bare du rydder op efter dig. 
  

Og det allerbedste…… vi får snart leveret en helt ny minilæsser       – og der kan sættes en kæmpe ’fejekost’ på, 
således fliseområderne omkring stalden kan fejes med motorkraft. Fejekosten stilles til rådighed for klubben af Spul & 
Rens – tusinde tusinde tak for dette. Det er en stor hjælp for personalet! 
 
Presenningen på telthallen har været i stykker længe, og vi har været så heldige at Kenneth fra Spul & Rens har fået 
den fikset. Og den formodes at kunne holde et års tid endnu. 
 

https://www.vestegnensrideklub.dk/cms/default.aspx


 

Til depotrummet har vi fået sponsoreret en vaskemaskine (tusinde tak til Heidi Profft Jacobsen). Den er allerede 
installeret og skal bruges til vask af klubbens viskestykker og håndklæder. Rideskolens dækkener og underlag er for 
grove til denne maskine, så de rengøres stadig ude i byen. 
 
Afsløring… Vi kan vel også godt afsløre for dig, at vi er ved at kigge på en løsning for belægning med noget asfalt-grus 
foran det lille ride hus. Der kommer en anlægsgartner og kigger på opgaven i løbet af marts – mere herom når vi er 
blevet klogere.  
 
Af hjertet til for den kæmpe opbakning vi oplever fra nær og fjern. Vi har mange bolde i luften så bær over med os, 
hvis tingene ikke lige sker ’over night’. 
 
Husk døren er åben… 
… på bestyrelsesmødet den 14. april 2020 mellem kl. 17.00-17.30. Så hvis du har noget på hjertet kom endelig forbi. 
Og hvis du synes det er ’en for stor mundfuld’ at stikke hovedet ind til hele bestyrelsen, så skriv til os på 
vestegnensrideklub@gmail.dk hvis du ønsker et personligt møde. 
 
Med venlig hilsen 
Bonnie, Kommunikationsudvalget 
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