
Referat bestyrelsesmøde 11 august 2021

Forespørgsel fra Flügger ved konto, der støtter VNKR via en foreningsaftale.
Dette vil vi gerne være med til, så Kina skriver til Flügger for at oprette en konto.

Klubmesterskab
Der skal gøres klar fredag. Der kommer dommer ovrefra.
Dressur og mønstring lørdag. Spring og games samt ringridning søndag. Emilie har sagt ja til at stå
for games og ringridning. Vi mangler en dommer til mønstring.
Begge baner skal køres.
Bomme skal køres frem til at lave B bane.
Bogstaver skal sættes op til B bane.
Springdommerskur skal gøres rent.
Banerne skal vandes inde for at være klar.
Dækkener til pony og hest dressur og spring. Medaljer til alle mesterskabsvindere. Særlig store
rosetter til vinderne også.

Klubmestre 2020 (dvs sidste år)
For mønstring pony blev det Ronja Reker Nilsson.
spring blev vinder for hestene Mathilde Kofod Bager og for ponyer blev det Lea Bjerregård.
dressur hest Mathilde Møller, Dressur pony Emma Pedersen
Ringridning og games Hest Freja Inglidsen
Ringridning pony Laura Bager
Games pony Julie Sandgaard Andersen

Arbejdsdage
Planlægger på lukke udendørssæsonen i forbindelse med årets sidste military stævne lørdag den
18 september. Dvs primært at springene skal køres ind og banerne inde skal være klar.

I forhold til planlægning af indendørs sæson skriver Kina til underviserne for at høre om de vil have
undervisningstider. Skriver desuden om der skulle være andre, der ville være interesserede i at
undervise her.

Obs at undervisning så er åben for alle VNKRs medlemmer. Desuden obs på at man overholder de
givne tider samt at man varmer op i den samme hal, som man skal modtage undervisning i.
Desuden skal rytterne også til holdundervisning sørge for at samle op efter deres hest.

Kina skriver til Morten og Axel vedr baneplaning efter klubmesterskab.

Der skal planlægges et hold, der kan stå for banepasning henover vintersæsonen. Der skal både
vandes og køres.

Kina skal have rettet op på mail adresser.

Næste møde onsdag d 8 september

https://www.facebook.com/mathilde.kofodbager?__tn__=-%5dK*F

