Referat- Bestyrelsesmøde d.18 juli 2011
Nordvestsjællands Rideklub
Til stede: Dorthe, Anita, Anne, Kimmi, Tanja, Leise, Hardy
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Dorthe: vi er nu medlem af DHIF. Så vores medlemmer med handicap kan starte stævner for NVR.
Renovering af udestuen er påbegyndt, og forventes færdig til malerdag.
Straffeattester er kommet retur og er ok.
Veterinærinstituttet havde opstillet en myggefanger som projekt ved bane 2 og 3. den er blevet
stjålet, og det er meldt til politiet.
Alle: vi har besluttet at sprøjte græs væk under hegnet til springbanen, og ligge flies under.
Vi vil gerne indkøbe flere holdunderlag. Til næste år vil vi gerne udskifte bunden på bane 3 og
lægge det overskydende grus på den, som vi har fra springbanen. Vi vil købe flere springstøtter, da
flere af de gamle ikke kan mere.
Dato for klubmesterskab er fastsat til d. 1-2 oktober.
Malerdag den 13 august.
Anita: ridelejren gik godt. Der var 26 deltager
Anita har besluttet at trække sig fra sin post som næstformand og juniorudvalgsformand.
Suppleant Anne prahl overtager posten.
Tanja har tjekket op på live opdatering af resultater til stævner, det er meget kostbart, så det
venter vi med. Tanja foreslår dressur kursus med Jan Olsen.
C-stævnet dressur gik godt på trods af for meget regn. Pavillon til dressur stævnet var en succes,
men dog for skrøbelig en udgave, vi vil undersøge hvad en større og kraftigere koster.
Hardy undersøger pris på nyt tag på udestue, da det er utæt. Han tjekker også toiletter om der
stadig er utætheder. Springdommer tårnet er nu også færdigt indvendigt, og jørn har fået en
knage til jakken. Hardy vil sørge for at lave samme beklædning indvendigt i dressur
dommerhusene.
Næste møde d. 11 august 2011.
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