
Referat til VOSK bestyrelsesmøde torsdag 14.05.20 
Deltagere: Vibeke, Liv, Cecilie, Stella, Jesper og Sara. Sigrid deltager noget af tiden. 
 

1. Gennemgang af referat fra sidst. 
• Skriv til Facebook, der skal skridtes i sydsiden dvs. siden mod rideskolen samt vises 

hensyn når man passerer andre  – Vibeke laver opslag. 
 

2. Økonomi. 
• Jørgen har søgt DIF – ang. Kompensation. 
• Striglepladser. Det fungerer godt med opsadlingspladserne. Regningen sendes til os.  

 
3. Fyssen. 

• Opstart. Det går fint. Sigrid, Maria og Dorthe er på arbejde.  
• Kontrakter. Oplæg fra Maria, v. Jesper. Kommentarer til løn/tillæg v. Sygdom. 

Arbejdstid/fuldtid. Force majeure mangler i kontrakterne. Jesper melder vores 
kommentarer tilbage til Maria. 

• Utilfredshed blandt trækkerne med dialogen med bestyrelsen. Vi opfordrer dem til at 
komme til os.  

• Sygdom skal meldes til formand eller næstformand. 
 

4. Rideskolen. 
• Næste sæson. Instruktørmøde - Instruktørmøde lørdag d. 2. maj 2020 kl. 14.00 

 
 
Deltagere: Michelle, Sigrid, Liv, Malika, Sara og Cecilie. 
 
a. Opstart efter Corona-Lock Down. 

• Udfordringer. Dårligt vejr – ok at sætte hestene i stalden.  
• Holder aftalerne omkring hestebrug? Hestene er gået igennem.  
• Hvilke muligheder er der for udvidelse. Der er lavet nyt skema, med fuld tid. Opfordre 

til at medbringe egne strigler. 
• Round pennen med opsadlingspladser fungerer fint.  
 

b. Næste sæson. 
Hvem ønsker at fortsætte? Hvilke dage? Hvor mange hold? 
• Liv – ønsker at fortsætte. Vender tilbage med dage. Specialhold,  
• Cecilie ønsker at fortsætte. Alle dage. Minihold, begynder1 og 2. 
• Malika – ønsker at fortsætte. Alle dage. Begynder, let øvet, øvet. 
• Michelle - ønsker at fortsætte. Øvede. 
• En der hedder Regitze ønsker at undervise. Hun kunne evt. deltage på Michelle hold. 

Evt. M.h.p. Vikarjob. Malika kontakter hende. 
              

 
 
 



c. Hold. 
Hvilke hold?  
• Minihold - babyhold,  
• Dressurhold (færre deltagere),  
• Kvadrillehold,  
• Specialhold,  
• Kombihold/halvpartshold Sigrid tænker over det,  

- Nye konstellationer (halvpartshold, dressurhold). 
 
d. Evt. 

• Husk at oplyse Sara om afmelding og afvikling af erstatningstimer. 
• Sommeridéer. Ridelejr, sommerskole, langture, dyrskueuge (flette, mønstring, 

bedømmelse osv.), ryttermærkeundervisning. Hjælperuge (langtur, hygge). 
• Sara kigger beskrivelserne af holdene igennem. 
• Ferieplan 2020/2021 – godkendt.  

 
5. Ungeudvalg. 

• Sommeraktiviteter. 
Cecilie har spurgt få, men har intention om at spørge op til 8. 
 

6. Ridelejr. 
16 tilmeldte indtil videre, max. 20. 
Der planlægges videre og håbes forsamlingsforbuddet på max 10 snart hæves.  
 

7. Trec. 
D. 16. juni 2020 kl. 18. Liv vil gerne deltage. Viber undersøger om hun kan.  
 

8. Evt. 
• Det er stadig ikke en mulighed at ride i ridehallen. Ingen mulighed for dispensation.  
• Fremmødet på matriklen ændres, da alle nu skal i skole. Der appeleres til, at man 

tænker sig om i forhold til hvor man opholder sig. 
• Der skal kigges på lejekontrakterne, så de er tidssvarende. Jesper aftaler møde med 

Sigrid og hallerne. Der skal skrives ind hvordan Sigrid kan råde over hallerne ved ridning 
af hendes ungheste/-ponyer. 

• Jesper sender tilbud til os på lukket skur. 
• Facebook/Instagram. Der er oprettet en profil under logoet vosk samt andre profiler 

under vores navn. Afsenderen kan ikke identificeres udfra profilen. Cecilie sender 
beskeder til profilerne og opfordrer dem til at slette dem.  

• Stella lægger op på Facebook, hvilke vilkår vi kører rideskolen videre på. Dette så det er 
synligt for andre, at rideskolen er i gang. 

• Jesper undersøger om vi kan få et skilt op ved vejen/hovedgaden/Kalvehavevej.  
• Repræsentantskabsmødet blev aflyst, men der skal stemmes om afskaffelse 70 års 

reglen. Optagelse af nye klubber. Jesper skriver derind. 
• Næste møde d. 18.6. Kl 18.30 i rytterstuen.  

 


