Bestyrelsesmøde d. 13/6-19
Simone ikke til stede

1: Stævne - afslutning forløb og økonomi m.m.
Stævnet forløb godt og der var ros omkring det. VIRK havde selv kiosken i år og dette gik også fint.
Stævneudvalget havde gjort et godt stykke arbejde ang. sponsorgaver og der var rigtig mange søde
sponsorer som havde givet flotte præmier, hvilket bevirkede at vi havde præmier til alle placerede.
Klubben valgte selv at indkøbe et dressurhegn og kørte dressuren på to baner pga. mange tilmeldte.
Mere om dressurhegnet senere.
Stævnet gav et lille overskud (ikke medregnet indkøb af dressurhegn).
2: Aktivitetsudvalg - Agility / Falsterbo / efterår
Der holdes agility d. 30/6-19. Dette er ekstra arrangement i stedet for det som blev aflyst tidligere på
året. Der har allerede været god respons på opslaget og allerede et par tilmeldte, så vi håber på mange
deltagere igen denne gang.
Klubben har arrangeret tur til Falsterbo d. 7/7-19. Her er også allerede et par tilmeldte, men vi håber
på mange flere. Det plejer at være en rigtig hyggelig tur.
Efterår 2019 – Evt. terrænspringning på udendørs bane, Dressurkursus i september - Agility i oktober –
Juleafslutning i december
Der er flere forslag til foredrag som også er ved at blive undersøgt om kan presses ind.
3: Klubtøj
Åse har fået aftale i hus vedr. klubtøj. Hjemmesiden er oppe og køre og vil snart blive offentliggjort på
hjemmeside og facebook. Nu kan medlemmer gå ind og bestille når de vil.
4: Pladsleje til vores ting/udstyr
Klubben har modtaget mail fra ridecenteret ang. pladsleje i laden. Der er sendt sms til ridecenteret at
vi skal kigge på sammen hvor mange kvm. vi skal bruge. Afventer samtale med ridecenteret. Det koster
180 kr. pr. kvm. om året.
5: Evt.
Dressurhegn – VIRK har indkøbt sit eget dressurhegn 20x60 bane, som opbevares på ridecenteret.
VIRK kan bruge det til vores egne arrangementer plus leje det ud til andre. Forslag til lejepris er 500 kr.
for en weekend og erstatning hvis noget går i stykker. Tilbagelevering efterfølgende fredag. Der skal
laves en lånekontrakt. Suzi sørger for dette, inden der ligges opslag op ang. udleje.
Dommerhus – Vi har fået efterspørgsler på et dommerhus i den ene ende af springbanen som virker
som en rigtig god ide. Dette skal der selvfølgelig tales med ridecenteret om. Evt. kunne vi måske deles
om dette? ridecenter/rideklubber? Kan VIRK evt. indhente tilskud til dette? Suzi går videre med ideen
til ridecenteret først. Så tager vi den derfra. Åse undersøger ang. tilskud.

Præmieskammel – Der er kommet forslag til en præmieskammel til stævne f.eks. Dette er bestyrelsen
positivt stillet overfor. Vi taler videre om dette til næste møde.
Foderhallen – Medlemmerne skal igen gøres opmærksom på at de får 5% rabat ved køb af varer. Dette
laves der snart opslag om igen på facebook. Mink horse skal også nævnes – her får vi 10% med køb af
varer som medlem af VIRK.
Næste møde torsdag d. 15/8-19 kl. 18.00 hos Suzi.

