Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 11 oktober 2012
Tilstede: Christian, Morten, Karina, Susanne, Karen-Lisbeth.
1. Godkendelse af referat. Godkendt.
2. Nyt fra distriktet.
Der ligger forslag om ændrede regler mht. kvalificering til mesterskaber.
3. Økonomi
Kontigenter for 2 halvår er på vej ud. Det tilstræbes fremover at kontigent udsendes febr. + aug.
Når der kommer en tilmelding på mail er proceduren at der hurtigt svares velkommen til VNKR.
4. Undervisning
Der søges efter en ny underviser i dressur om mandagen.
Samt en underviser der vil varetage tantehold torsdag,
Susanne + Emilie starter undervisning i ridemærke 3 + 4 inden årets udgang.

5. Nyt fra udvalgene
Ponyudvalget planlægger juleridning i forbindelse med at juletræet tændes i Vestermarie by 1 dec
Vestermarie borgerforening har inviteret.
Med efterfølgende lege i ridehallen og julehygge.
Stævneudvalget planlægger en dag med julespring og en med juledressur i 18 og 20 dec.

6. Klubbens materiale
Der er trukket kabler til det nye højtaleranlæg.
Planen er at det kan indvies til dressurstævnet.
Morten indkøber nye bøgehækplanter til at indramme vandgraven.
7. Nyt fra medlemmerne til bestyrelsen.
Der er kommet en forespørgsel om det er muligt at starte i Torbens cup på gæstekontigent i VNKR.
Det kan man ikke, da gæstekontigent er tiltænkt som en mulighed for at prøve rideklubbens
faciliteter,
og gælder typisk for en uge.
Mht. opbevaring af hestevogne i ridehallen, er det sådan at der kun kan stå vogne tilhørende BKS i
henhold til lejeaftalen, på et afgrænset område i materialerummet.
8. Kommende arrangementer.
Hal A er udlejet til retrieverklubben lørdag d. 13 okt.
Sadelmager Brian Rützou kommer den. 25 okt.
Jørn Sørensen kommer weekenden 20+21 okt.

9. Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne.
Stor tak til rytterudvalget for en veltilrettelagt klubfest hvor klubmestrene blev hædret.
Lene Dahl ønsker at træde ud af bestyrelsen. 1 suppleant Morten Andersen træder ind i bestyrelsen
i
stedet.
Stor tak til Lene for hendes tid i bestyrelsen.
Det er tid til at indhente børneattester på klubbens undervisere pr 2013.

10. Hjemmesiden.
For at servicere medlemmerne bedre med opdateret information på vores hjemmeside, beslutter vi
fremover at Karina sørger for at samle og sende informationer til hjemmesiden.
.
11. Næste møde: 15 nov kl 19-21

12. Evt.

