
Referat den 30-04-2013. 

Samlet udvalgsmøde i VNKR 

Til stede: Sonja Poulsen, Kennet Hemmingsen, Thomas Enni, Mie Hansen, AnnSofi Enni, Christian Koefoed, Morten 
Andersen, Catharina Sahl-Tjørnholm, Charlotte Westh, Sonja Poulsen, Susanne Møller, Kina Ingildsen, Maiken 
Kjeldsen, Jens Harvest. 

Christian ridsede baggrunden for mødet op. Hvilke forventninger har udvalgene vs. bestyrelsen til hinanden, samt 
hvilke funktioner de enkelte udvalg varetager. 

Stævneudvalg 

Udvalget har til opgave at planlægge stævneaktiviteter. I forbindelse med stævner står udvalget for sekretariatet, 
officials og hjælpere. Udvalget deltager endvidere i distriktets møder angående stævneplanlægning. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Charlotte nævnte, at man kan skaffe hjælpere vha. klubbens mailarkiv i stedet for via f.eks. facebook. Stævneudvalget 
tager det til efterretning. Det nye foreningsprogram kan evt. anvendes. Susanne mener, at man bedre får ”nye” til at 
hjælpe ved personlig henvendelse. Medlemstvang syntes ikke at være vejen frem. Catharina nævner, at en mere præcis 
tidsplan med mindre intervaller måske vil lette hjælperproblemet. Charlotte mener, at der skal gives en bedre 
information til de nye ryttere, der ønsker at starte stævner. Klubbens velkomstfolder blev efterlyst – der blev dog 
henvist til klubbens hjemmeside vedr. info. 

 Militaryudvalg.                                             

Udvalget har til opgave at styrke militarysporten i forhold til klubben. Udvalget står for den praktiske del i forbindelse 
med militarystævner i VNKR. Derudover kan udvalget hjælpe med sekretariats opgaver. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Det blev forslået at etablere nogle terrænforhindringer ifbm. VNKR. Kennet vurderede, at det sikkerhedsmæssigt ikke 
vil være ønskeligt, idet det vil være muligt at benytte banen uden opsyn. 

Rytterstueudvalg. 

Udvalget står for den daglige drift af klubbens rytterstue, herunder rengøring samt drift af kiosk. Det forventes, at 
kiosken har åbent under stævneaktivitet i klubben. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Udvalget (AnnSofi & Mie) syntes ikke, de har problemer med at skaffe hjælpere. Kina roste cafeteriets sortiment. 

  

Rytterudvalg. 

Det er udvalget opgave at arrangere nyttige arrangementer for klubbens ryttere. Herunder foredrag samt sociale 
events. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Udvalget har arrangeret Christina Samson – tilpasning af bid, samt foredrag mm. til august. Klubfest med 
pokaloverrækkelse er på tegnebrættet til september måned. Ved denne lejlighed nævnte Susanne,muligheden for at 
kombinere med klubbens jubilæum, hvilket blev taget til efterretning. Derudover er det udvalgets intention at lave 
yderligere mindre events. Sonja nævnte muligheden for, at Dansk Handicapudvalg evt. ville komme og holde et 
foredrag – dette tiltag arbejdes der videre med. 
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Ponyudvalg. 

Der er udvalgets opgave at sørge for aktiviteter specielt for klubbens yngste medlemmer. Herunder ridelejr mm. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Udvalget har planlagt ridelejr. Derudover er der planlagt juleridning samt et fastelavnsarrangement. Maiken så gerne 
f.eks. kartoffelridning mm. i forbindelse med disse arrangementer. Catharina spurgte til, om udvalget kunne lave nogle 
små arrangementer omkring f.eks. film – soignering e.lign. Hvor det sociale har førsteprioritet, dette arbejder udvalget 
videre med. 

Materialeudvalg 

Materialeudvalget står for vedligeholdelse af klubbens materiel. Herunder vedligeholdelse af klubbens dressurbaner. 

Kommentarer ang. udvalget: 

Morten syntes, det fungerer fint mht. udvalgets opgaver. Anders & Henrik er udvalget en god hjælp. Susanne spørger 
til, om det er dette udvalgs opgave at indkalde til arbejdsdage. Christian mener, at det som udgangspunkt er 
bestyrelsen, der koordinerer disse dage. Såfremt kommunens græsslåning ikke er tilstrækkelig, vil Morten sørge for at 
slå græsset på selve springbanen. Kennet ytrede ønske om, at springbanen burde tromles inden sæsonstart. Dette vil 
der blive taget højde for til næste år.   

Fælles. 

Det er op til de enkelte udvalg: 

•         At uddelegere opgaver til andre end udvalgets medlemmer. 
•         At finde personer til at supplere udvalgene. 

Eventuelt. 

Facebook blev diskuteret. Det er et nemt medie at få oplysninger ud via, men det er til enhver tid oplysninger på 
klubbens hjemmeside, der er gældende. Man kan evt. nøjes med at sætte link på facebook. 

Charlotte spurgte til, om klubben ikke skulle sørge for flere undervisningstilbud på dressursiden. Bestyrelsen tager det 
op på næste møde. 

 


