Referat- Bestyrelsesmøde d.10 september 2012
Nordvestsjællands Rideklub
Til stede: Dorthe, Kimmi, Tanja, Hardy, Kiki, Nanna
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Da der har været en del forvirring omkring nye regler for hjælpetimer, og nye krav til
klubmesterskabet, skal der tydeliggøres mere omkring dette i 2013
c-stævne d. 4-5 august flere tilmeldinger kunne ønskes, vi har snakket om event. Andre
udklasninger.
Ny skærm til online system skal indkøbes, så alle på stævnepladsen kan følge med.
c-stævne aften blev aflyst pga. for sen godkendelse af proportioner fra rideforbundets side. Det
kom så tæt på at rytterne ville ikke kunne nå at melde til. Det vil vi tage op til distriktsmøde.
Arbejdsdag: igen for få fremmødte. I 2013 vil der igen være arbejdsdag på åbningsdagen, og vi vil i
år, prøve at lukke banen ned i forbindelse med klubmesterskabet, da der alligevel er mange
medlemmer den weekend.
Da det er ved at være et problem i klubben med flere og flere halte springheste, vil der komme en
professionel konsulent og lave en ny vurdering af vores bund på springbanen.
Møllebakken har spurgt om de må låne vandgrav og bro, til deres mesterskab, vi har sagt ja til
vandgrav, men ikke broen, da vi ikke mener den er i en stand, så den kan holde til at blive fragtet.
Vi har talt om eventuelt leje af ridehus til NVR´s ryttere om vinteren, så de har et sted at komme
og træne sammen, tilskud fra kommunen vil blive undersøgt.
Proportioner til klubmesterskab er klar, Dorthe indkøber æresdækkener som sidste år, men vi har
valgt at få trykt på i stedet for brodering, da stoffet strækker sig og det er meget billigere.
Kiki køber ekstra flotte rosetter så vi rigtig kan forkæle vores medlemmer.
Der vil være miniklubmesterskab for dem der ikke er kvalificeret til klubmesterskabet.
Der skal indkøbes nye hængelåse da mange forsvandt under indbruddet, det sørger Dorthe for
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