Referat
Bestyrelsesmøde d. 03. juni2019. Adresse: Madesøvej 23, 4470 Svebølle

Tilstedeværende:
Luna L. Larsen, Leise Steensen, Camilla Steensen, Jens Andersen, Charlotte H. Laursen, Lars Misser,
Jimmi Andreasen & Camilla Jørgensen.
Referent: Luna Lunddal Larsen
Nyt fra formanden:
-

-

-

Formanden, Rene Hocke, har trukket sig. Bestyrelsen har derfor konstitueret sig med Luna L.
Larsen som formand og Camilla Steensen som næstformand. Dette er gældende indtil næste
generalforsamling i februar 2020.
Stævneregler for Ryttertræf nr.2:
Det er godkendt iflg. reglementet, at en pony/hest må starte 4 starter pr. dag med forskellige
ryttere, så længe klasserne er i sværhedsgrad nul og max 2 starter pr. rytter på samme
pony/hest.
Bane 1: Bestyrelsen finder en professionel til at lægge toplag med vaskegrus.

Nyt fra udvalgene:
Juniorudvalget:
Tasja Jørgensen, fra juniorudvalget, har skaffet mange sponsorgaver og er i gang med
at lave en større aftale med Jyderup Rideudstyr Maria K. Kristensen er i gang med at
skaffe 25 kg. “godbidder” sponsoreret af Hesteviden.
Juniorudvalget har klargjort og rengjort hele sekretariatet og fået sorteret i
sponsorgaver og papirer.
Ud over klargøring af sekretariatet er det blevet afgjort, at der er ryttertræf d. 10. og
11. august: Temaet er Disney.
Det er også lavet 5 plakater til ridelejren, hvor den ene hænger i klubben med
tilmeldinger.
Springudvalget:
Der skal købes følgende til springbanen:
15 stk 3,Sm. bomme.
5 stk. 4m. bomme.
Nyt spring (Dette laver Lars M.J
Løsning til brændte bomme.
Luna skaffer tilbud hjem fra DK-Rosetter & bestiller nye rosetter.
NVRs baner bliver lukket fredag kl. 15 d. 7. juni
NVRs baner bliver åbnet igen søndag, efter stævnet er slut.
Klargøring af banerne fredag er kl. 17.00. Luna medbringer baneskitser.
Kioskudvalget:
Ny opvaskemaskine skaffes hjem til 2.200.Ny fryser skal skaffes med 5-6 stk. skuffer
-

-

-

-

-

-

-
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-
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Materialeudvalget:
Jimmi og Lars har beskåret træer og klippet græs.
Jimmi skaffer pris for nye springbanestolper.
Der er meget brug for en boremaskine, det skaffes en inden stævnet
Jimmi tager skilt ned til bane i
Hjælperudvalget:
Charlotte noterer hjælpere fra bestyrelsen til C-stævnet.
-

-

-

-

-

Dato for NVR Jubilæumsfest: d. 21. september 2019.
Dato for næste bestyrelsesmøde: d. 24. juni 2019 kl. 19 i NVR Klubhus.
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Suppleant 2:
Jens Andreasen

Leise Steensen
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