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Bestyrelsesmøde d. 24. juni2019. Adresse: Madesø vej 23, 4470 Svebølle
Til stede:
Luna L. Larsen, Leise Steensen, Camilla Steensen, Charlotte Laursen, Lars Misser og Jimmi
Andreasen.
Referent: Luna L. Larsen
-

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 03. juni 2019

Nyt fra formanden:
C-Stævnet:
Der skal være mere fællesskab ved khfrgøringen til et stævne, så alle først tager hjem, når
arbejdet er færdigt. (se evt. stævneklargøringslisten).
Stor ros til stævnets banedesigner, både fra hjælperne og rytterne.
Stort overskud på Ca. 9.000 DKK.
Bane 1:
Jimmi får endeligt tilbud inden ugen er omme og fjerner også reklameskilt.
Elektriker:
Der er problemer med en “strømboks” i sekretariatet og der skal elektriker på sagen.
Indkøb:
Jimmi har købt en skruemaskine.
Lars og Jimmi henter bomme på Fyn denne weekend.
Luna har købt rengøringsmidler osv.
Luna skaffer vindhætte til mikrofon, tromleledning og forklæder til kiosken.
NVR-Skilt:
Luna kontakter kommune angående et NVR-skilt for enden af vejen.
5 ponsorgaver:
DK-Rosetter har sponsoreret medaljer og kæmperosetter til ridelejr og ryttertræf.
M’s Foder har sponsoreret dækkener i mørkeblå til ryttertræf.
Jyderup Rideudstyr har sponsoreret flere ting til overraskelsesgaver på ridelejren.
Klubmesterskab:
Det afgøres hvilke klasser, der skal afholdes.
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Nyt fra udvalgene:
luniorudvalg:
Har skaffet flere sponsorgaver både til stævner og ridelejr.
-

Vil reklamere via. “flyers” for ridelejr år 2020.

Kassere:
Overskud fra C-stævnet.
-

Fået “nej” fra Sjællandske Medier AIS til støtte af klubben.

Kioskudvalg:
Opdatering på, hvad der sælges mest af til stævner.
Hjæperudvalg:
-

Positiv feedback fra hjælperne ang. banedesigner (Tanja Sj.

Springudvalg:
-

Nyt spring, som afsløres til klubmesterskabet.

Nyt møde:
-

Mandag d. 05. August 2019 kl. 19.00 i NVR Klubhus.
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