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Referat
Bestyrelsesmøde d. 05. august 2019. Adresse: Madesø vej 23, 4470 Svebølle
Til stede:
Luna L. Larsen, Leise Steensen, Camilla Steensen, Charlotte Laursen, Lars Misser, Camilla
Jørgensen og Jens Andersen.
Referent: Camilla Jørgensen
-

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24. juni 2019

Nyt fra formanden:
Ridelejr 2019
Børnene var glade og nemme. NVR har fået massere af ros for både skatteløb og de fine
gaver til børnene. Derfor gentages succesen igen næste år. Lille beløb af overskud for
ridelejren. Ingen tilskadekommen bortset fra små rifter, dog 2 syge børn om fredagen og
lørdagen med opkast. Luna har senere kontaktet bØrnene og de har det godt og de var glade
for ridelejren trods deres sygdom.
Sponsorer for NVR Jubilæumsridelejr 2019:
Jyderup Rideudstyr: Godbidder + Gaver
Hesteviden: Godbidder
Mmd Your Horse: Rytteryoga
XL-Byg: 11 .000L Pool
Næste år skal der kun være en forældre pr. vagt.
Der er enighed om fra bestyrelsens side, at der skal midlertidigt skilt op under stævner osv.
Jubilæumstræf 2019
Flere tilmeldinger end kyllingetræffet, dog er langt de fleste om lørdag.
Stævnet slås sammen til en dag (Lørdag).
Luna står hjælpertimer og startlister osv.
Klubmesterskab
For sent ude med propositioner.
Luna har lavet propositioner i dressur.
For fremtiden, står Camilla Jørgensen som kontaktperson ved springstævner (bortset fra
ryttertræfl.
Luna har skaffet flotte kæmperosetter hjem med guldskrift (l8stk.), samt fået DK-Rosetter
til at sponsorerer pokaler til mesterskabet (6 stk.).
Luna kontakter dommer til dressuren.
Banebyggeren må kun lave baner op til LA og dermed kan mesterskabet ikke forgår i højere
sværhedsgrader.
Luna skaffer dækkener til klubmestrene i uge 33 efter næste møde.
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Få tilmeldinger, måske skal nogle af klasserne aflyses eller lægges sammen.
J ubil æ u msfest:
Jorløse Forsamlingshus er ikke ledigt den ønskede dato. Luna finder et andet sted.
Bane 1:
Der er lavet tilbud, men ikke på det ønskede og dermed er tilbuddene ikke acceptable.
Der skaffes nyt tilbud hjem. Leise Steensen kender nogen og dermed skaffer tilbud og det
samme gælder Jesper Jepsen.
Handicaptoilet.
Leise er blevet kontaktet af Kalundborg kommune, pengene til toiletterne skal bruges i
indeværende år, ellers ryger de i anden pulje.
fra
udvalgene:
Nyt
luniorudvalg:
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Nye regler for at kunne være juniorudvalgsmedlem:
o

Skal deltage til alle møder, stævner og arrangementer i klubben. Ellers skal
juniorudvalgsformanden oplyses i god tid.

o

Skal være et forbillede som klubmedlem for juniorerne.

o

Skal samle sponsorgaver ind inden årets første stævne og løbende.

Nyt møde:
-

Mandag d. 12. august 2019 kl. 19.00 i NVR Klubhus.
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