Bestyrelsesmøde 18 august 2016.
Til stede:
Afbud:

Leise, Lars, Dorthe, Ida, Kiki, Luna, Jørn, Pernille, Morten
Tommy, Tanja, Kimmi

Referat:
Godkendt.

Nyt fra formanden:
Dorthe har snakket med tømreren, og han kan måske nå at lave dommerhuse til c-stævne, hun har talt med
Gerhardt, han sender nogle ekstra flotte rosetter til mesterskabsklasserne, samt der er bestilt nye rosetter
og NVR’s egne rosetter. Nye bomme, skilte til p-plads osv. Og vi skal afhente det i Nyborg, det sørger
Dorthe og Ida for

Nyt fra udvalgene:
Springudvalg:
Springbanen er for tung, der skal skrabes grus af, Dorthe kontakter Benny. Lars sørger for at hente et ekstra
traktordæk hos Ingrid.

Kioskudvalg:
Pernille sørger for at købe pølser til grill, Renè Hocke har tilbudt lån af slushicemaskine.

Dressurudvalg:
Ingrid og Lærke har udvidet bane 3 og rettet den op, der skal 4 ekstra bogstaver til, det sørger Jørn for, nyt
hegn til bane 3 bliver købt i 2017. opvarmningsbane er rettet op og gjort længere, bane 2 er rettet af, bane
1 er for dyb der skal skrabes grus af. Den har ikke godt af at blive brugt som opvarmningsspringbane mens
den sædvanlige ikke kunne bruges. Der skal nye bogstaver til Bane 1, det sørger Jørn for til levering i 2017.
der skal fjernes sten på bane 3 Ida spørger Danni til råds. Den nye dressurbane er droppet ind til videre.

D4 mesterskab/c-stævne:
Der er tjek på officials, Pernille sørger for at kontakte Helle Madsen, og afhenter lyd og tidstageranlæg.
Trailer parkering på marken, og personbiler på den gamle p-plads. Ingrid har sørget for buketter til
mesterskabet. Kiki og Ida sørger for at fylde op i sekretariatet. De har købt nye flag og flagstænger. Lars,
Ingrid og Lærke vil sørge for at låne 10 flagstænger m. flag af Carsten, Lars sørger for at skaffe kort over
ledningsplacering, så de ikke bliver ramt når flagstængerne skal i jorden. Åbne/lukkevagter er planlagt.
Der skal holdes generalprøve fredag inden stævnet, så vi er sikre på det hele kører.
Event. Klubmesterskab er fastlagt d. 8-9 okt.
Inviterede klubber er Slagelse, Hallelev, Odsherred, Vemmelev, Rideklubben vestsjælland, Tusenæs.
Næste møde: 15 oktober kl 19.00 i NVR

