Bestyrelsesmøde VNKR 02/06 2016

Fællesmøde med materialeudvalget
Til stede:

Susanne Møller, Lone Folkmann, Lars Funk, Jan Seerup, Morten Andersen,
Martin Strøhøj, Thomas Enni, Anja Gjetting, Kina Ingildsen, Kirsten Tjørnholm

De indendørs baner bliver ikke vandet i øjeblikket. Dels er det så varmt, at det vil
kræve alt for meget vand. Dels vander dyserne i hal A ujævnt. Morten kontakter
Esben for at høre, om han kan hjælpe med at få dyserne til at fungere bedre.
Man kan ride i hal B om sommeren, hvor anlægget dækker fint. Underviserne kan
selv vande inden undervisning, hvis det er nødvendigt at ride indendøre i
sommerperioden.

Inden indendørssæsonen går i gang, laver materialeudvalget et skema med
"banepassere" og tider. Der har været problemer med, at ryttere bliver sure over,
at der skal ordnes bane. Måske skal der skilte op om, at rytterne skal respektere
frivillige, der kommer for at hjælpe.

Christian har bestilt grus til de udendørs baner, men vi ved ikke, hvornår det
kommer.

Barrieren i hal A er sparket i stykker og skal repareres.

Den 25. juni er store algefjernerdag i hallen. Den lukkes fra klokken otte om
morgenen og er lukket hele dagen. Jan har en højtryksrenser, Martin undersøger,
hvad man skal bruge af algerens. Thomas undersøger, hvad man skal
efterbehandle med af beskyttelse på træværket.

Morten undersøger, om anlægget i sekretariatet kan sættes op til at afspille musik
fra en computer.

Vaskepladsen udenfor skal have udbedret frostskader.

Der er ikke noget afløb under risten ved indgangen til hal A. Skal risten fjernes,
så folk ikke forsøger at hælde vand i, eller skal vi lave et afløb. Det er også muligt
at lave afløb på den anden side af væggen.

Forslag om at flytte indgangen til hal A, da det er svært for de store heste at
komme ind og ud.

Forslag om at lave en mappe med billeder af, hvordan vores spring ser ud.

Vores sponsoraftaler svæver lidt. Skiltene i hallen er utidssvarende, men
projektet mangler en tovholder. Det gør også spørgsmålet om en støtteforening.
Der er stadig ikke nogen, der melder sig til at stå for arbejdet.

Kort om økonomien. Susanne kommer med en halvårsstatus på næste møde,
men kan allerede nu sige, at VNKR har et meget højt elforbrug. Bestyrelsen bør
overveje, om det kan betale sig at investere i LEDlys.

Næste møde er tirsdag den 5. juli klokken 19

