INFORMATIONSREFERAT NR. 12
28. juli 2021

Så blev det sommerferie, og det er tid til endnu et informationsreferat - vi håber I vil læse med.
Hvis du har ønsker til indholdet af næste nyhedsbrev, så kontakt gerne Sofie Weywadt på mail:
sofie@verklub.dk – så sikrer vi at indholdet fortsat har interesse for vores medlemmer.
GENERALFORSAMLING
Den 21/6 blev årets generalforsamling endelig afholdt, efter at have været udskudt grundet
Corona. Det blev på en ny måde, hvor vi kunne samles i det lille ridehus med behørig afstand og
krav om coronapas. Vi vil gerne sige tak for en behagelig generalforsamling og for det flotte
fremmøde. Der var en del forslag på valg, hvoraf flere af dem der blev stemt ind, førte til
vedtægtsændringer. Hvis du vil læse referatet fra generalforsamlingen og se hvilke vedtægter
der er ændret, kan du finde det på klubbens hjemmeside.
Generalforsamlingen betød også ændringer i bestyrelsen. Den nye bestyrelse består af formand
Tina Storbugt, næstformand Anita Riisgaard, kasserer Lone Rasmussen, sekretær Bonnie De
Place, og bestyrelsesmedlemmerne Pia Mygind, Nataline Frydendahl og Sofie Weywadt. 1.
suppleant er Freya Madsen. Lone, Nataline og Sofie blev valgt ind på dette års generalforsamling,
mens Tina, Anita, Bonnie og Pia sad i bestyrelsen forud for dette års generalforsamling.
Heidi Brinkbæk trak sig fra bestyrelsen efter generalforsamlingen, og der skal derfor lyde et stort
tak til Heidi for hendes bidrag til klubben.
STYRK FORENINGEN
Som led i konstitueringen af den ny bestyrelse, har VERs bestyrelse indgået et samarbejde med
DGI, hvor bestyrelsen gennem coaching lærer hinandens kompetencer at kende, og skaber et
fælles grundlag for, hvordan vi på bedst mulig vis kan arbejde for klubben. Vi sikrer herigennem
at vi har et fælles mål, at vi får inddraget medlemmerne på vejen mod målet og at vi udnytter
vores kompetencer på bedst mulig vis. Forløbet løber over to aftener og en fuld dag, og vi er
allerede godt i gang.
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UDVALG
I forlængelse af den ny bestyrelse, er der også sket lidt ændringer i klubbens udvalg. Alle udvalg
er repræsenteret af et bestyrelsesmedlem på formandsposten, så bestyrelsen har det samlede
overblik, og udvalgene har et større beslutningsmandat.
Klubbens udvalg er repræsenteret af følgende bestyrelsesmedlemmer:
Stævneudvalg

Anita Riisgaard

Kommunikationsudvalg

Sofie Weywadt

Rideskoleudvalg

Nataline Frydendahl

Materieludvalg

Lone Rasmussen

Sponsorudvalg

Tina Storbugt

Muleposen

Søger formand*

På VER har vi også underudvalget ”Muleposen”, som ikke skal repræsenteres fra bestyrelsens
hånd. Lige nu mangler vi en eller flere, der ønsker det overordnede ansvar for Muleposen. Det
drejer sig blandt andet om indkøb og klargøring inden stævner, fordeling af hjælpere og
sammensætning af menu. Vi ser gerne at flere deles om posten, så det giver større fleksibilitet
ved de forskellige stævner vi afholder. Kontakt endelig bestyrelsen, hvis du ønsker at lære mere
om hvilke opgaver der ligger i Muleposen som udvalg.
AKTIV SOMMER
I uge 27 og 28 har VER virkelig vist hvad vi kan for Høje Taastrup
Kommunes børn. Der er nemlig blevet afholdt aktiv sommer, hvor
kommunens børn har fået et indblik i, hvad det vil sige at gå til
ridning. Her har de lært om sikkerhed i omgangen med heste,
strigling, færden med heste og selvfølgelig også prøvet at ride.
Takket være vores engagerede hjælpere og søde ponyer har
Aktiv Sommer bidraget til de lange ventelister til rideskolen. Der
skal lyde et stort tak til alle de flittige hjælpere, der har været
med til at gøre Aktiv Sommer muligt og har givet alle deltagerne
en god oplevelse på VER. Her også et særligt tak til Asta, som
har haft det overordnede ansvar.

Charlie flot pyntet til Aktiv Sommer
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RIDESKOLE
Rideskolehestene har de seneste uger fået lov til at sove ude om natten i de lune sommernætter
– det nyder de i fulde drag. I disse uger er der ridelejr, hvor vi glæder os til at byde rytterne
velkommen. Derefter får rideskolehestene en velfortjent ferie inden rideskolen starter op igen til
august.
I rideskolen sker der nye ting henover sommeren. Først og
fremmest siger vi velkommen til Marc, som tiltræder som ny
underviser i rideskolen. Marc skal undervise tirsdag aften og
fredag – vi glæder os til at byde Marc velkommen til VER.
Som nogle af jer måske har bemærket, så er der en ny hest i
stalden. Trippe er kommet på prøve, og vi håber han falder
godt til og kan blive fremtidig rideskolehest hos os. Trippe er
ikke så gammel, men har et godt og roligt sind.
Trippe

Sommeren er stadig over os, og Anders holder ferie de første uger af august, og er først tilbage
i uge 33. Mens Anders holder ferie, er det derfor Mette Alempiew der underviser Anders’ hold.
PENSIONÆRNYT
Vi er nået til, at der sker lidt udskiftning på pensionær-delen af VER. Asta og hendes hest Iris
tager på efterskole, og fraflytter derfor VER i slutningen af juli måned. Vi håber på at se Asta igen
til næste år, når skoleåret er slut. Held og lykke og på gensyn til Asta!
Dette betyder dog ikke, at vi kommer til at have en tom boks – de lange ventelister gør, at det
går hurtigt med at få nye pensionærer ind, og i august måned siger vi hej til Jette og Celine
Bonne og hesten Roadtrip Firfod. Jette kommer fra Vallensbæk Rideklub og har stor erfaring
inden for stævneafholdelse, og kan her være en hjælp for klubben. Vi håber I alle vil give Jette,
Celine og Roadtrip en varm velkomst.
STALDEN
Sommeren er over os, og flere af hestene får lov at nyde dette på døgngræs. Mens hestene
bruger mindre tid i stalden, er det en god anledning til at få vasket bokse ned. Rideskolen har
allerede været flittige, ligesom mange pensionærer har fået boksene til at skinne. Der er
interessetimer at hente når det kommer til generel rengøring og oprydning i klubben (dog ikke
nedvaskning af boks) – hvis du er i tvivl om hvad der trænger til en kærlig hånd, så ræk endelig
ud til bestyrelsen.
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På foldene er vi lige nu også ramt af en del ukrudt, og for at give græsset de bedste
omstændigheder, samt for at undgå forgiftninger
fra giftige planter, så opfordrer vi til, at vi alle
sammen bruger lidt til på at fjerne ukrudt og
giftige planter på vores folde. Personalet har
været godt i gang på rideskolens folde, og flere
pensionærer har allerede fjernet engbrandbæger
fra foldene.
AKTIVITETER
Klubben afholder en række aktiviteter i den nærmeste fremtid – heriblandt Forældredag d. 29/8
og rideskolestævne d. 26/9.
Har du nogle gode idéer til kurser eller aktiviteter, du kunne tænke dig kom til VER? Så tøv ikke
med at melde ind på post@verklub.dk.
GOD SOMMER
Til slut vil vi ønske jer alle en god sommer! Rideskolehestene holder ferie indtil d. 2. august, hvor
vi glæder os til at se jer igen. Mange pensionærer drager også på ferie i disse dage. Heldigvis er
VER en klub, for det er ingen sag at få hjælp til at få passet sin hest, når man er på ferie. Vi
træder nemlig gladeligt til og hjælpes ad.
Bestyrelsen holder også ferie og er tilbage i løbet af august. Forvent derfor lidt længere svartider
på mail henover sommeren.
Vi takker af for denne gang, og glæder os til at se jer i stalden når vi vender tilbage fra ferien.

Tak fordi I læste med!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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