
Referat bestyrelsesmøde VNKR 14 september 2021

1) Arbejdsdag/spring ind dag:
Planlægges til på tirsdag d 21 kl 1630. Kina sørger for at der kommer en 5-6 og hjælper.
Springene skal ind. De sidste ting fra skurvognen. Meget gerne rydde op i materialerum. Kim vil
gerne sammen med Martin se på at rydde op i materialerummet inden tirsdag, så der er klar til at
springene kommer ind.

Næste stævne er i november. Vi arbejder på at planlægge en ordentlig arbejdsdag i oktober.

2) Undervisning
Kennet vil gerne fortsætte springundervisning:
Tirsdag 17-20
Emilie vil gerne undervise:
Mandag begynderdressur 1645-1900 (3 hold)
Tirsdag vil Emilie gerne undervise 1630-1930
Torsdag vil Emilie gerne undervise i spring 17-19

Kina vil kontakte Emilie og Kennet om en af dem kan flytte deres tirsdags undervisning til onsdag
for at begge haller ikke er optaget samtidig.

3) Vanding
Vanding af hal A. Hallen påbegyndes vanding på søndag i forbindelse med oprydning af
materialerum. Indtil hal A er vandet igennem er den lukket. Forventes åbnet igen til torsdag i
næste uge, så den er klar til indendørsundervisning.

4) Vedligehold
Vedligeholdelse af baner, dvs. køre dem og vande dem vil Kim stå for at indkalde til møde for de
interesserede medlemmer i klubben for at opstarte en turnus ordning i denne vintersæson.
Baneplaneren skal justeres til brug i de indendørshaller. Der skal derfor tages kontakt til
Morten/Axel for at klargøre det. Kina tager kontakt.
Når hallerne skal vandes/køres så skal det huske at slås op på facebook senest dagen inden.

De undervisere, der underviser i spring skal sørge for at banerne bliver kørt efter deres
springundervisning, dvs. aktuelt tirsdag og torsdag. Hvis nogle ryttere vil springe privat efter
undervisningen tirsdag eller torsdag, så er de ansvarlige for at få kørt banen over.

Emilie vil gerne holde ministævne/games/mønstringdag, og vil tillige gerne holde i ponyudvalg regi
en ekstra ridelejr med overnatning i hallen i oktober. Det lyder godt.

5) Næste møde mandag d 11 oktober


