Referat bestyrelsesmøde i VNKR onsdag den 10. oktober 2018

Til stede: Kina Ingildsen, Susanne Møller, Anja Gjetting, Kirsten Tjørnholm.

Det selvkørende vandingsaggregat er repareret, men fungerer ikke tilfredsstillende, da det
giver for lidt vand. Traktoren er itu, og reservedel bestilles hjem. Der efterlyses en fysisk
kalender til oversigt af banepleje.

Torben har ikke længere tid til at passe baner, så der skal oprettes et hold "banepassere,"
der kan gå i turnus. Kennet passer bane tirsdag.

Containeren er fjernet, så vi skal finde en løsning på hestepærer/fiber-problematikken. Anja
spørger i DRF.

Tilbud om billige færgebilletter i forbindelse med stævner kører forsøgsvis, som
drøftet på forrige møde.

Kina har skrevet til alle undervisere og spurgt til vinterundervisning.

Konkrete tiltag til velkomstfolder skubbes til næste møde.

Arrangementer den kommende tid: Stævne den 27. + 28. oktober incl. Rosenparade.
Juleoptog 30. november.
Julespring/juledressur 18. og 20. december.
Klargøring til stævne fredag den 26.: Dressurbogstaver op. Generel oprydning og
banevanding.

Ønsker og tanker til centerbestyrelsen: Der er ikke stemning for to sammenhængende
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dressurbaner, da det bliver for klemt. (ikke muligt for publikum/heste at passere)
Tanker om udendørs bund på dressurbane: Grus/flis eller "gulvtæppebund." Flis/grus
nedbydeligt og mindre fjedrende (giver hestene større variation)
Dressurhegnet trænger til udskiftning. (Evt. med henblik på at byde ind på BM i dressur.) Det
kunne muligvis være godt med grus på springbanerne i foråret (opvarmning og springbane)

Økonomien går vi lidt let henover, da kassereren er på barsel. Årets klubmesterskab gav
underskud (Næsten 4.000 kroner for dækkener til præmier og brodering af disse) Vi kan
overveje billigere gaver - og undlade dækkener i nogle discipliner.

Kina er i gang med at indhente børneattester, og giver kommunen besked. Attester
indhentes i lige år

Distriktet mødes 3. december klokken 19 i VNKR med besøg af repræsentant fra DRF.

Næste møde 27. november. Anja skriver dagsorden.

Referent Kirsten

Måleraflæsning: Oktober (september, august)
El: 12.144 (11.729, 11.512)
Vand 1: 111,556 (65,794, 44,616)
Vand 2: 12,713 (11,984, 10,804)
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