Bestyrelsesmøde VNKR den 05.10. 2016

Til stede: Anja Gjetting, Kina Ingildsen, Kirsten Tjørnholm, Lars Funk, Lone Folkmann, Susanne Møller
Kommunen beder om børneattester, som skal være indleveret inden 1. november. Kina indhenter friske
attester på alle undervisere, der har direkte kontakt med mindreårige.
Susanne redegør kort for økonomien i klubben. Den er fortsat stram. Kontingentopkrævninger er på vej
ud. Økonomien genoptages på novembermødet, når vi har overblik over betalingerne. Vi må gerne
tænke over, om vi kan gøre noget ekstra for de yngste ryttere i klubben.
Nyt fra Distriktet:
Hestens Dag blev aflyst pga manglende opbakning, distriktet vil gerne bakke op om Hestens Dag, men
den skal koordineres tidligere og bedre.
Stævnekoordinator Mie Hjort er stoppet - Ole Kofoed-Dam har overtaget midlertidigt. Distriktet har valgt,
at der fremover skal være to koordinatorer - en for spring og en for dressur.
Terrænbane i Almindingen til trav, ridning og trec er undervejs. Planer om stor træningsbane samt (lave)
forhindringer - hestefolket leverer arbejdskraft, pengene skal hentes i fonde.
Stævneevalueringsmødet er på vej ud på grund af for ringe interesse fra rytterne. Afløses af en skriftlig
evaluering gennem spørgeskemaer.
Hjemmesiden skal opdateres. Sikkerhedsreglerne blev gennemgået og adskilt fra almindelige
ordensregler.
Der er udarbejdet en ny plan for banepleje for efteråret. Planen ligger på hjemmesiden under "haltider"
Flere ryttere har udtrykt glæde over, at hal A er fri for hestepærer, så bestyrelsen opfordrer til, at man
også samler op efter hesten i Hal B. Lars køber udstyr til "pære-opsamling"
VNKR har arbejdsdag onsdag den 16. november klokken 17 - 19 og byder på et let traktement. Kaffe og
kage eller lidt let mad. På arbejdsdagen skal vi gøre klar til Margeritten Cup 19.-20. november. Vi
mangler en æresrundemelodi - og en playliste.
5. november (dagen før Hubertusjagten) har vi salg af brugt rideudstyr i hal B.
25. november rytteroptog og juletræstænding
20. og 22. december julestævne
Næste møde onsdag den 2. november klokken 19

