Referat fra bestyrelsesmøde VNKR den 20/6 2012
Til stede: Christian, Thomas, Karina, Morten, Susanne.
1. Godkendelse af referat fra den 16/5 2012 : godkendes på næste møde
2. Nyt fra distriktet: der indkøbes skærm og projektor til distriktet.
3. Økonomi: forbrug for perioden: 16/5 til 20/6-12 : El 206 KW.
Vandforbrug baner : 15m3
Vandforbrug øvrigt: 2m3
4 Undervisning:
Kennet:
har undervist 20 gange i år, men vil komme sporadisk, hvis der er ryttere nok i resten af juli. I august
holder han ferie (høst).
Jens: laver anderledes holdinddeling her i sommerperioden, men kontant afregning pr. gang.
Der oprettes endnu et tirsdagshold, således at der nu bliver fire hold.

5. Nyt fra udvalgene:
Ponyudvalget: 26 børn tilmeldt til årets ponylejr.
Klar til dyrskue/ soigneringskursus med Christina Lassen var en stor succes.
Stævneudvalg: planlægning af BM i dressur i fuld gang.
Klubmesterskab bliver den 15.+16. sept.
Rytterudvalg:

6: klubbens materiale: nye springbomme er bestilt og på vej.
Vi har modtaget et tilbud på lydanlæg som videregives til VNKR ridecenter SI.
7. Nyt fra medlemmerne til bestyrelsen:
Der er tilbud om et arrangement med fysioterapi til både hest og rytter.
Bestyrelsen siger god for at der arbejdes videre med arr.
Bestyrelsen foreslår at det bliver et arrangement under rytterudvalget.
Der er ønske om indkøb af flere aluminiumsspringstøtter, bomholdere og opspring til vandgrav.
8. Nyt fra bestyrelsen:

Facebook er ikke et officielt klubmedie.
Informationer vedr. VNKR kan findes på VNKR`s hjemmeside.
Alle henvendelser til klubben sker via VNKR`s mail. Da alle i bestyrelsen får disse mails, vedtages det
at det fremover er Christian, der som klubbens formand, og dermed den der tegner klubbens ansigt
udadtil, svarer på henvendelserne således at henvendelsen besvares ” professionelt ” og entydigt. Svarer
alle bestyrelsesmedlemmer hver sit bliver det nemt uklart.
Der er ideer til nye tiltag i cafeteriaudvalget. Christian vil indkalde udvalget for at drøfte ideerne.
Næste møde: onsdag den 1. aug. 2012 i VNKR. Karina tager kage med.
Da skal vi bla. drøfte klubbens sikkerhedsregler..
Se på muligheder for at holde kvartalsmøder med VNKR ridecenter IS `s bestyrelse.
Se på klubbens organisationsplan og drøfte hvad VNKR gerne vil stå for/ kendes for.
Ref. Susanne

