Bestyrelsesmøde den 1. august 2012.
Til stede: Christian, Morten, Thomas, Susanne, Lene, Karen-Lisbeth.
Meldt fra: Karina

1. Godkendelse af referat fra 16. maj + 20. juni.
Begge godkendt.

2. Nyt fra distriktet:
Thomas orienterede kort om stort og småt.

3. Økonomi.
Vandforbrug baner:
Vandforbrug for øvrige:

4. Undervisning:
Kører pt. på sommerplan.
Den almindelige undervisning starter op efter skolernes ferie dvs. 12. august.
Dog ikke tirsdagsspring. Hold øje med hjemmesiden.

5. Nyt fra udvalgene:
Ponyudvalg: Der har været afholdt en vellykket ridelejr med 25 glade børn.
Rytter og hest gav meget fine sponsorgaver. Mange tak for det.
Stævneudvalg.: HC er udtrådt af stævneudvalget pga. manglende tid.
Det er stævneudvalgets opgave at tage sig af alt det administrative ved og omkring et stævne.
Alt det praktiske må andre hjælpe med, da opgaven ellers er for stor. Thomas kontakter stævneudvalget
angående dette.

6. Klubbens materiel.
Der er kommet udendørs springbomme hjem, 60 stk, pris 12.000 incl moms. Så pas godt på vores
springmateriel.
Morten Andersen har overtaget ansvaret/koordineringen af materialer og pasning af baner.
Montering af VNKR`s nye lydanlæg starter i uge 32.
Spejle: hvor mange vil vi have og hvor store ?? Priser skal indhentes og derefter ansøges om
sponsorstøtte.
Vi ønsker en hel kortside med spejl på gavl i B hal.
I hal A. ønskes spejle på begge sider af dommerhuset. Thomas finder ud af størrelse og pris på de
ønskede spejle.
Der køres 60 m2 flis ud på indendørsbanerne i nær fremtid.
Vinduerne skal males. Thomas sørger for at glaslisterne sættes fast samt sørger for pensler og maling.
Hegnet om dressurbanen skal også males før bornholmsmesterskaberne den 1.+2. september.
Vi planlægger en arbejdsdag onsdag den 15. august + onsdag den 22. august - begge dage kl.17 til 20.
Der vil blive sat skrabere og malergrej frem, så de, der ikke kan de pågældende dage, kan give en hånd
med på et tidspunkt, der passer bedre.
Thomas har fået en pris på klubtrøjer. Vi arbejder videre på ideen. Bestyrelsen efterlyser input til farver
og design. Skal det være t-shirt? Hættetrøje? Se klubbens hjemmeside.
Klubbens printer og kopimaskine er gået i stykker. Det er en forsikringssag. Karen Lisbeth undersøger
nærmere. Og sørger for nye.

7. Nyt fra medlemmerne til bestyrelsen:

Born western riders har forespurgt om at låne hal B i weekenden 4.+5. august til clinic. Den kan lånes
på lige vilkår med andre ryttere.

8. Kommende arrangementer:
Tilbud om fysioterapi for både hest og rytter: Se opslag på hjemmeside.

9. Nyt fra bestyrelsen til medlemmerne:
Sikkerhedsregler sættes på til næste møde.
Susanne udarbejder et forslag.

10. Hjemmeside:

11. Næste møde: Torsdag den 6. september kl. 19- 21

12. Evt.

