Referat for bestyrelsesmøde d.23 april 2012
I Nordvestsjællands Rideklub
Fremmødte: Dorthe, Kiki, Leise, Kimmi, Nanna, Josefine, Hardy,Tanja, Ida gæst
Niels
Josefine ønsker ikke post som sekretær, Nanna bytter med hende, så Nanna er
sekretær og Josefine suppleant.
Dorthe: har aftalt med Ole ( Lærke´s far) at han gerne vil hjælpe med klipning af
vildthegn på bane 1 og 2
Johnny køber gammel harve for 500 kr. og sørger for at fjerne den samt tromle
inden c-stævnet.
Haslev køre og rideforening har spurgt om lov til at låne dressur hegn til stævne,
Dorthe har sagt ja, hvis de slet ikke kan finde noget andet.
Dorthe har fået tilbud på anlæg, det bliver noget dyrere en først beregnet,
Der bliver stemt om tilbudene et til 28900 + moms og 23600 + moms
6 ud af 7 stemmer stemte for det første.
Dorthe sørger for kontakt til Gaya musik og opsætning
Janni Høj vil gerne arrangere dressur kursus. Det er vedtaget
Materiale udvalg:
Hardy har købt brugt traktor til 8000 kr. Hardy og jørn prøver at finde en vandvogn
Jørn sprøjter banerne inden stævnet
Dommerhus på bane 1 og 2 er beklædt med træ indvendigt.
Nye bomme og støtter er ankommet.
Hardy overtager kontakt til græsslåning.

Josefine og Niels melder sig som indkøbere af mad til kiosken
Kiki sørger for morgenmad til hjælperne til d-stævnet
Der er allerede kommet de første tilmeldinger til ridelejren.
Kiki har oprettet gruppe på facebook for juniorudvalget.
Ida fortæller det kører godt med det nye hjælpersystem.
Dorthe foreslår åbning af banerne for fremmede ryttere mandag før stævnet.
Det er vedtaget.
Forslag om pavillon på springbanen, til skygge og læ til banepersonalet, Dorthe
undersøger om sponsorstøtte til hjælp til dette.
Næste møde d- 4 juni 2012
Formand Dorthe larsen

Næstformand Kiki Larsen

Springudvalgsformand Kimmi Ny Linde

Sekretær Nanna N. Rasmussen

Hjælperudvalgsformand Ida Larsen

Kasserer Leise Steensen

Dressurudvalgsformand Tanja Hansen

Materialeudvalgsformand Hardy Hemmingsen

suppleant Josefine Sunsdal

