
Referat af bestyrelsesmøde VNKR 4/2-15 

1. Godkendelse af referat. Godkendt 

2. Opfølgning fra sidste møde. Det går fint med at ha’ springene stående fra tirsdag til onsdag. 

Angående dressur om mandagen, så ses behovet an i løbet af det første halve år af 2015. 

Angående priser på reklameskilte: Mie Hjort er kontaktet, deres pris på reklameskilte var 

oprindeligt fra kr. 1000-1500 men blev senere reguleret til kr. 500,-  

Morten, Axel og Christian har skiftet lysstofrør i hal A 

3. Arbejdsdage: Dejligt med så stort fremmøde den 16/1  

Kommende arbejdsdage:  

fredag den 13/2 der er stævne den 14/2 

fredag den 13/3 der er stævne den 13/3 

Bunden skal ordnes, det diskuteres om der skal mere sand på og vand eller om det er andet 

der skal gøres. Skal bunden vendes eller blot jævnes ud? Det drøftes hvad der skal gøres 

ved bunden i hal A, forskellige muligheder undersøges for en fiberbund. 

Der mangler flagsnor. Morten køber den. 

4. Det besluttes hvem der skal have pokaler. 

Fair play til ungdom (junior) og senior. Den gives for en frivillig indsats ud over det 

sædvanlige. God kammerat/konkurrent. 

Dressurpoint, mest vindende hest/pony 

5. Christian sørger for annoncering i dagblade 

Kina kontakter Anja Gjetting angående forplejning til generalforsamlingen. 

6. Der er nu to nybegynderhold om tirsdagen 

7. Spejlene er på vej. Er sat op inden generalforsamlingen. 

8. Størrelse og pris på reklameskilte: Kr. 500,- pr. skilt str. 60 x 120 cm hvilket er 

standardstørrelse. På endevæggen kan der vælges en anden størrelse (240x120 cm) til en 

pris a’ kr. 1000,-  

Der vil også være mulighed for at sætte en pakke sammen således at man kan købe et 

spring + reklameskilt a’ kr. 5000,-. Dette vil blive diskuteret/undersøges nærmere i et ad 

hoc udvalg bestående at Christian og Susanne. Der skal tænkes på sponsorpleje.  

9. Yderdøren ordner Thomas. 

10. Arbejdsdagene sætte på hjemmesiden efterhånden som de kommer. 

11. Torsdag den 26/2 kl. 19 er der generalforsamling. Bestyrelsen mødes kl. 18 

12. Den indkøbte skurvogn står hos Thomas. Den skal indregistreres - Thomas sørger for dette. 

Hvad kan der gøres for unge under 25 år? Ponyudvalget arbejder på dette. 

 

Referent: Lone 



 

 


