Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.03.2013
Nordvestsjællands rideklub
Deltagere: Hardy, Ida, Bettina Leise, Nanna, Kimmi, Kiki, Dorthe
Tanja og Ina har frameldt
Referatet blev godkendt
Udfyldelse af børneattester, Dorthe sender dem ind.
Hardy undersøger mulighed for køb af harve til springbanen.
Materialeudvalget starter i år med at rydde krat omkring traktor stalden.
Hardy kontakter Jørn, vedr. åbning af vandet d. 27 marts. Så vi kan gøre rent i kiosken i påsken, det sørger
Nanna og Bettina for.
Bane 3 skal laves til fast ponybane 20x40 m. da den ikke kan bruges til hest, til stævner, da den ligger for
tæt på opvarmningsbanen, og så har ponyerne altid de rigtige bogstaver at ride efter, Hardy og Jørn sætter
nyt træhegn op med et bræt på. Det vil være det billigste for klubben.
Kiki sender plakat til Leise vedr. ridelejr. Den afholdes uge 29, pris for medlemmer 1500 kr. pris for ikke
medlemmer 1700 kr. sidste tilmelding d. 14 juni 2013.
Kiki og Bettina skal have deres eget hævekort, til separat konto, dokumenter til det er underskrevet så de
kan bestille deres kort i banken. Det skal være muligt at betale til ridelejr via hjemmesiden, til separat
konto.
Bettina ønsker kun voksne og store piger til hjælp i kiosken.
Vi skal igen i år afholde championater for 4-5-6 års i dressur d. 27-28 juli
Sponsor: det koster 2000 kr. hvis en sponsor vil have en klasse opkaldt efter sig.
Det koster 5000 kr. hvis en sponsor vil stå for en cup der kører over 2 dage. Og det medfører også et års ret
til reklame på hegn til springbane.
Vil man sponsorer et mindre beløb vil logo komme på hjemmeside, og navn vil blive nævnt til
præmieoverrækkelse.
Dorthe kontakter Mogens og Ingrid vedr. sponsor indsamling.
Næste møde d.7 april kl 9 er i klubben.

