
VOSK bestyrelsesmøde mandag d. 3.2.14 

Deltagere: Marie, Lise, Sara, Svend, Lykke, Sofie, Mette og Lone. 

 

1. Formand træder tilbage. 

 

Lise Mogensen har valgt at trække sig som formand for bestyrelsen og som medlem af bestyrelsen i 

forbindelse med, at det blev konstateret, at rengøring blev udført af en person, der ikke havde ansættelse 

på VOSK. 

 

Lise mener, at for at fritage bestyrelsen for ansvar skal forholdet indrapporteres til kommunen. Den øvrige 

bestyrelse er ikke enig i, at der er et sådant ansvar for den udførte rengøring. Endvidere har en enig 

bestyrelse bragt forholdet til ophør og ansat ny rengøringsservice. 

 

Lise mener ligeledes, at det er ansvarspådragende for bestyrelsen, at der ikke er skredet ind overfor, at 

ridelejre og rideskolestævner ikke er afholdt i VOSK regi, men som privat arrangement styret af 

instruktørerne, selvom det let kunne forveksles med et VOSK arrangement af forældrene. I forbindelse 

med, at Lise rejste problemet på bestyrelsesmøde den 13. januar 2014, har bestyrelsen vedtaget at arbejde 

med at fastlægge rammer for, hvorledes fremtidige arrangementer altid afholdes af VOSK, og hvor 

indtægter og udgifter til disse bliver en del af VOSK’s regnskab. 

 

2. Konstituering af ny bestyrelse. 

 

Formand Lone Christensen 

Næstformand Marie Riegels Melchior 

Kasser Svend Sand 

Sekretær Sara Rolvung 

Menige medlemmer Sofie Jensen, Lykke Brinch og Mette Lindegaard 

 

3. Gennemgang af referat fra sidste møde.  

 

Der mangler stadig billeder af bestyrelsesmedlemmerne.  

Ridelejr - pkt. til næste møde.  

Der skal indhentes tilbud på renovation af den lille ridehal. 2 tilbud med ridning i den ene eller den anden 

ende. Ulf inviteres med til næste møde. 

Sofie pakker tallerkner væk og fortæller os andre hvor de stilles. 

Der indkøbes sikkerhedsholdere og 10 bomme til springene - Sofie. Vi laver træningsbommene i farver så 

de kan genkendes. 

Lone snakker med Sigrid ang. overskuddet fra rideskolestævnet og hvad det er brugt til. Campingvognen 

skal fjernes - Lone snakker med Sigrid. 

Seddel i rytterstuen ang. privatundervisning er taget ned. Svend ringer og ordner det. 

 

4. Evt. post. 

 



Der er kommet invitation til DRF Repræsentantskabsmøde 2014. Det foregår den 27. april på Crownwell 

Grand Park i Korsør, kl. 10-14. Tilmelding senest 9. april. Marie overvejer at deltage. 

Der er kommet en opfordring fra Dansk Handicap Idræts- Forbund om at blive til værtsklub Special 

Olympics Idrætsfestival 2016. Melder Vordingborg sig som værtsby, blev det drøftet at klubben kunne være 

interesseret i at være værtsklub for festivallens ridning. 

 

Der blev orienteret om klubbens medlemstal, jf. indberetning medio januar til DRF. I alt 194 medlemmer. 

135 medlemmer u. 18 år, 39 medlemmer o. 18 år, 8 passive medlemmer og 12 medlemmer i 

bestyrelse/instruktør. 

 

5. Referat fra instruktørmødet.  

 

Instruktørmøde mandag d. 27.01.14 

 

Deltagere: Mie, Lykke, og Sara.  

 

Når I afvikler hold må der ikke undervises elever der ikke står i klubmodulet. Det har været nævnt før men 

nævnes igen da det stadig er et problem. Hvis forældrene siger de har problemer med klubmodulet, så bed 

dem kontakte Jørgen Larsen (Tlf 55 37 34 10 - mail mads.jensensvej3@gmail.com) han er rigtig god og 

hurtig til at få styr på tingene.  

 

Alle hold skal være registreret gennem klubben!! Der har været klager fra privatryttere over at der har 

været afviklet hold som ikke har været annonceret!! Afholder man erstatningstimer skal det varsles i 

staldbogen og gerne på hjemmesiden samt til formanden så hun ved henvendelser er orienteret. 

 

Julearrangement - fastholdelse af aftaler. 

 

Ferieplan - det er vigtigt at den følges. 

 

Fjerne hestepærer efter sig i hallen, stalden, fliseområder osv. Det skal være en del af undervisningen. 

Eleverne skal selv gøre det. 

 

Der bliver indkøbt en ny computer.  

 

De forskellige døre skal være låst i løbet af dagen.  

 

Billeder af instruktørerne til den nye hjemmeside.  

Rideskolestævne forår søndag d. 30. marts 2014. Sidste tilmelding Lørdag d. 16. marts 2014. Lykke laver 

opslag "spiseseddel" med klasser og startlister. Mie deltager også.  

 

Evaluering af rideskolestævnet i efteråret (bedre organisering). Godt med rosetter til alle. De "gamle" 

rosetter bruges fremover til rideskolestævnerne. Planlægningen skred. Det er vigtigt at holde fast i de 

aftaler man laver på møderne. 



Ikke mindst at folk kommer/møder op eller i det mindste melder afbud!! Det er vigtigt vi mødes og får 

snakket arrangementer og hverdag.  

 

Der mangler tit træktove. Sara køber 10 stk. Som vi nu aftaler låses inde i et arbejdsskab med hængelås 

som kun instruktørerne har kode til. Sara køber hængelås, tove og navneskilte.  

 

D.19.06.14. Afslutningsmiddag for bestyrelse, trækkerne og instruktører. 

 

Ryttermærker. Lykke er frisk når Peter er kommet hjem og faldet til. Sammen med Sofie. Kan det oprettes 

via klubmodul og laves gennem klubben. Lykke undersøger med Jørgen.  

 

Deltagelse i kurser er en rigtig god idé, men husk at vende bestyrelsen inden tilmelding, hvis man ønsker 

det betalt dér.  

 

Ridelejr - snakken nåede vi ikke.  

 

6. Årsagenda. 

Da rideskolestævnet er blevet fastlagt til søndag den 30. marts, er det mere hensigtsmæssigt at flytte 

arbejdsdag planlagt den 29. marts til evt. weekenden efter. Endelig dato besluttes på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

7. Kommende aktiviteter – klubstævne. 

Proportioner er endnu ikke kommet retur fra godkendelse hos DRF. Så snart de kommer sendes de til Marie 

til at lægge på hjemmesiden. 

Inden da laves der på hjemmesiden en foromtale af stævnet. Spring lørdag, dressur søndag. 

Championatsvindere 2013 hyldes søndag efter dressuren. 

Lykke og Lone laver plan for ansvar for kiosk, indkøb og hjælpere. Marie kan passe kiosk ½ dag søndag. 

Lone og stævneudvalget sørger for præmier, buketter mv. til 2013 Championatsvindere. 

 

8. Kommunikation - hjemmesiden. 

 

Marie beder om at alle informationer meddeles til vosk.dk, således at hjemmsiden altid er der hvor 

klubbens medlemmer finder deres informationer. 

Send info og Marie lægger det på! 

 

9. Næste møde.  

Mandag den 3. marts kl. 19 hos Sara. 

 

10. Evt. 

Lykke indkøber to balancebolde til brug i undervisning. 

Lykke undersøger mulighederne for DRF Certificering. Oplæg v. kommende møde. 

Rideskolestævne – planlægning og fordeling af arbejdsopgaver aftales på næste møde 

Sofie vil gerne tilbyde springtræning inden klubstævnet. Når Sofie har det på plads informerer hun Marie, 



som lægger aktiviteten på hjemmesiden 

 

Status skovkort til Vintersbølle skoven. Svend har kontaktet skovejer Petersgaard gods i slutningen af 

januar. Afventer svar. Indtil andet vides, har ingen ret til at ride i skoven. Det gælder også ridehold og 

ridefys. 

 

Der sendes ud via klubmodulet at alle ryttere skal ride med ridehjelm. Samt at vi har fået ny formand. 


