Referat fra bestyrelsesmøde d. 19.nov.2012
Nordvestsjællands rideklub
Deltagere: Josefine, Leise, Nanna, Tanja, Kimmi, Kiki, Dorthe
Referatet blev godkendt
Hjemmesiden skal opdateres. Sponsorer må ikke vises på forsiden, da der hurtigt kan blive for fordelt.
Sponsorer skal være blank d. 1-1-2013. og der skal bedre styr på hvem der sponsorer. Så ingen bliver glemt.

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, flere forskellige
løsninger på hegn er blevet undersøgt, beslutning endnu ikke taget.
Regler ang. Hjælpetimer vedr. klubmesterskab. Skal tydelig gøres. Det er ikke tilladt at sælge sine
hjælpetimer, hvis man vil hjælpe i en andens navn, skal det meddeles til en fra bestyrelsen, den dag man
hjælper.
Der er lavet en ny mulighed for indbetaling af medlemskab, der findes nu et link på hjemmesiden, der viser
direkte vej til indbetaling.
Sammensætning af hold til stævner er stadig den samme. Man skal henvende sig til Tanja eller Kimmi hvis
man gerne vil deltage, og de vil så sætte holdene, så vil klubben betale tilmelding, hvis det ikke har gået
gennem Tanja og Kimmi først, betaler klubben ikke.
Josefine tænker over om hun vil fortsætte kiosken. Alle andre ønsker genvalg.

Årets junior er fundet, bliver offentliggjort på generalforsamling.
Dorthe, Tanja, Kimmi, Nanna tager til distriktsrådsmøde.
Vi holder igen i år rosenparade på generalforsamlingen, for de juniorer der slutter deres ponyår. Dette
arrangement står Kiki for.
Der skal gøres en ekstra indsats for at finde sponsorer til vores c-stævne i spring, da vi gerne vil lave et
ekstra stort stævne. Vi fik desværre ikke lov til at holde det i pinsen, så vi holder det en alm. Weekend
Vores nabo Max, skal have en gave for at holde et ekstra øje med klubben når vi ikke er der. Det sørger
Dorthe for.
Næste møde d.21 januar hos Leise kl 18 er i skrivende stund lavet om til d. 6 jan. Kl. 18.30

