Bestyrelsesmøde 31. maj 2010
Til stede: Dorthe, Pernille, Maren, Kimmie, Jørn, Kiki, Ida, Ina, Heidi
Referat:
Referatet fra mødet 10. maj blev godkendt. Referatet skal på hjemmesiden.
Sponsorer:
Sponsorer er kommet på hjemmesiden.
Evaluering af ryttertræf:
Positive:
Vejret var godt, god stemning, godt salg i kiosken – en rigtig god dag
Det gik rigtig godt i kiosken – både med salg, hjælpere osv.
Forbedringer – set i lyset af at vi skal have et C-stævne:
Kommunikation og tydelighed omkring hvem der gør hvad er vigtigt og kan forbedres.
Hjælpere – det er de respektive udvalgsformænd der skaffer hjælpere. Hjælper koordinering – hjælper
sedler laves på forhånd og udleveres når de kommer. Alle hjælpere skal melde sin ankomst i spring
sekretariatet. Lav en lille hjælper beskrivelse og send til Ida (Heidi)
Dommere – det er de respektive formænd er skaffer dommere (Kimmie/Maren)
Åben/lukke hold til C-stævnet laves på bestyrelsesmødet før (Dorte)
Gaver skal indleveres rettidigt (Anne)
Internet skal virke i sekretariatet (Leise, hvordan betales det – og hvis vi ikke har noget skal det på plads)
Højttalere/mikrofoner skal virke og virker nu  – skal afprøves inden stævnet (Jørn)
Lommeregnere – der mangler ledninger (Kiki)
Malerdag:
Der skal afholdes maler lørdag 12. juni kl. 10. Info på hjemmesiden (Ida)
Anita taler med Bjarne – Kimmie taler med Janni om at deres ryttere kommer og maler.
Status på og planlægning af C-stævne:
Actions:
Dressur sekretariat – kan vi låne Jan’s ?

Heidi

Oprydning i sekretariatet incl. ”materiel (PC, printer, lommeregnere, patroner etc.)

Kiki

Check om der er mikrofoner

Kiki

Dagrofa kunde nummer til Ida

Leise

Køb af bomme

Kimmie

På NVR -hjemmeside skal der stå de informationer der ikke står på infosport (Kiki)
90 starter/dag i dressur pr. bane dvs. 180 – 300 på springsiden. Mindre en d 3 starter aflyses klassen
Der er sidste tilmelding 14/6.
Ridelejr:
P.t. 7 tilmeldte - deadline 11. juni (sættes på hjemmesiden af Ida)
Info skal ind på hjemmesiden
Indkøb:

Aftal med Leise og gem alle kvitteringer

Bordet rundt:
Kiki og Ida har været til distriktsudvalgsmøde. Fra 2011 laves der om på pointene til distriktspokalen. Der
var opfordring til flere der deltager fra klubberne. 2-3 møder afholdes om året.
D-stævne: propositionerne lægges på infosport snartest (Kiki)
Holdridning og cup’s:
Dressur cup’s: Fortsat kun hesteryttere der har meldt ind
Følgende er besluttet (nb! ny beslutning erstatter beslutning af 10. maj 2010)
Udvalgsformændene sætter hold til D4 mesterskabet
Til alle andre hold konkurrencer skal man selv sætte hold – men klubben betaler indskuddet – det
koordineres med Leise (kassereren). Udvalgsformændene kan selvfølgelig altid rådføres hvis man mangler
ryttere til et hold etc.
Maren giver info direkte til rytterne og Ida lægger reglerne på hjemmesiden.
Check om on-line tilmelding er i orden (Kiki)
Opvisning på Møllebakken – forespørgsel fra Kalundborg egnens køreforening, vi springer over i år, samme
gælder ringridning.
Avisomtale tager Dorte og Anita sig af.
Udvalgsformændene skal følge med i point fra stævner.
Og generelt i bestyrelsen: Internt tilstræber vi korte svar tider og at ”kvittere” for modtagelse af mails etc.
for at undgå mistorståelser.

Næste møde: 21. juni kl. 19 på NVR banerne. Afbud til Dorte

Referat godkendt af bestyrelsen:

Dorte Larsen

Maren Frydendahl

Kimmie Ny Linde

Formand

Dressurudv. Formand

Springudv. formand

Jørn Jørgensen

Leise Steensen

Kiki Larsen

Mat.udv. formand

Kasserer

Sekretær

Anita Lauridsen
Næstformand

