Referat fra bestyrelses møde i Vendsyssel Køreforening
d. 29. april 2013 kl. 19:00
Dato:

29. april 2013

Deltagere:

Flemming Nielsen, Anne Grethe Nørgaard, Richard
Hansen, Bjarne Bertelsen, Janie Rebsdorf, Peter
Andersen, Elisabeth Stetkær, Mark Stetkær, Mette
Nørgaard (ref)
Afbud fra Pia Steffensen

Pkt. 1 Godkendelse af ref. Fra sidste
møde

Sidste møde var et proforma møde i forbindelse med
generalforsamling – derfor ingen godkendelse.
Det kan nævnes at bestyrelsen efterfølgende via mail har
konstitueret sig som følger:
Flemming Nielsen – formand
Bjarne Bertelsen – næstformand
Pia Steffensen – kasserer
Mette Nørgaard - sekretær
VK har beholdt samme aktivitetsniveau som sidste år i
fht. Stævner og andre arrangementer. Ellers orientering
under punktet Nordisk Mesterskab
Allan Steffensen kan bruge sin rendegraver til at grave
huller til pæle, dog skal der laves lidt ved rendegraveren,
dette laves på foreningens regning.
Der er en del pæle der skal udskiftes i vores
forhindringer, bl.a. i tunnelen.
Der kommer helt nyt sæt til toppebanen – både tal og
bogstaver. I aluminium med rødt og hvidt.
Der skal sættes rækkeværk op ved broen på toppebanen.
De vogne der står oppe ved dressurbanerne skal males.
Lone og Frank har givet tilladelse til at der laves vej
gennem haven. Richard har rør så grøften kan rørføres
hvor der så kan laves en bro. Stien laves så der også kan
køres med hest og vogn.
Der laves 2 bogstave sæt til dressurbanen. Det
undersøges om der kan lånes hegn til dressurbane mage
til vores nuværende. St. Restrup ride klub har formentlig.
Elisabeth undersøger dette.
Richard laver plan over opgaver til arbejdsdagen.
Et godt åbent hus arrangement. Der kom rigtig mange
mennesker og der blev delt mange flyer ud. Okay der
ikke var arrangeret indslag, godt samarbejde med
Holtegaard Ride klub.
En god ide til næste åbent hus arrangement er en

Pkt. 2: Indlæg fra køreudvalget

Pkt. 3 Indlæg fra areal- og
materialeudvalget.

Pkt. 4 Indlæg fra breddeudvalget

Pkt. 5 Indlæg fra pløje- og
brugskørselsudvalget

Pkt. 6 Indlæg fra PR/sponsor udvalget

Pkt. 7 Køb af maraton vogn

briefing ved starten så ”husreglerne” bliver klare for alle.
Vigtigt at orienterer de deltagende parter om
forholdende og planerne.
Der var rigtig mange roser trods misforståelser m.m.
Travbane arrangementet blev aflyst pga. af for få
tilmeldinger. Holdningen er at mange har meget at se til i
forbindelse med NM 2013. Det forsøges igen til
efteråret.
Der skal hyres nogen til Hjørring Dyrskue i teltet.
Der laves show hold, der bl.a. skal underholde på
Hjallerup Marked og til Hjørring Dyrskue.
Første pløjedag blev aflyst pga. frost i jorden.
Der skal forhåndstilmeldes til DM i pløjning på Fyn inden
1. maj. Det forventes at der deltager 2 eller flere pløjere
fra VK.
PR-delen: Der er taget kontakt til en del tv kanaler.
Det vil være godt med nogle kuskeprofiler, så pressen
kan få navne på diverse kuske.
Presseakkreditering: det registreres hvem der kommer
på forhånd, hvor de skal henvende sig når de kommer,
Obs at tage hånd om dem når de ankommer.
Vigtigt at Mark og Elisabeth bliver orienteret om tiltag i
forbindelse med NM, så pressen kan inviteres. Der laves
et pressecenter i den ene ende af
sekretariatsvognen/informationen.
Invitationer kan sendes ud og der skal meldes tilbage
således at der kan laves pressekort osv. til journalisterne.
Elisabeth efterlyser billeder fra tidligere stævner.
Der er ved at blive lavet artikel om junior kuske.
Det er gode artikler, der har været.
Sponsor-delen: Det er lidt svært at få sponsorer, da
krisen har stor indflydelse.
Stor ros til det store arbejde.
Der arbejdes videre med at finde sponsorer.
Der er kommet 50.000 kr ind i fondsmidler – dejligt!
Der er flere fondsansøgninger sendt, der ventes svar.
Der er forslag om at indkøbe en brugt maraton vogn til
foreningen. Der skal gælde samme regler for leje af den
som for de andre vogne.
Bred diskussion om emnet.
Købet enstemmigt godkendt

Pkt. 8 Nordisk Mesterskab

Pkt. 9 Orientering om
koordineringsudvalget Holtegaard

Pkt. 10: Eventuelt

Pkt. 11: Næste møde

Der er planlagt to nye forhindringer og en flytbar.
Parkering kommer til at ligge langs vejen ind til
Holtegaard. Cafeteria bliver i ridehallen. Der lægges
trægulv og sættes presenninger op. Stalde på marken
foran Aases hus. Der bliver sat kølefaciliteter op. Der
kommer satellit cafeteria op nede ved området.
Holtegaards vej bliver forbeholdt hestekørsel.
Der lejes værelser til officials.
Marken nede ved krydset er venligst udlånt og
kommunen har givet grønt lys til at opsætte
reklamesøjle.
Der skal ændres lidt på broen, for at forebygge at broen
måske kan risikere at blive taget ud af konkurrencen.
Der er lejet jord til alle rideskoleheste og Aases heste –
denne leje betales af VK.
Ellers bred orientering om øvrigt i forbindelse med
Nordisk Mesterskab.
Der er nogle hængepartier hvilket bl.a. skyldes den lange
vinter.
Den gamle dressurbane deles pt. med Holtegaard Ride
klub, således de nye dressurbaner ikke benyttes før NM
2013. Desuden låner Oldenborg foreningen arealet til at
øve kvadrille.
Der er givet hånd på at der skal være stor respekt
foreningerne imellem: Holtegaard Bed&Breakfast,
Holtegaard Rideklub og Vendsyssel Køreforening
Der er planlagt fællesarrangement omkring de to åbent
hus arrangement.
Skal man færdes på anden forenings område skal der
indhentes tilladelse hos hinanden.
I det ”rusk” mellem markerne er der ønske om at der
laves en agility bane hvor man både kan ride og køre.
Forslag om at der laves en mega-fælles-heste-weekend i
samarbejde med andre foreninger i området.
Anne Grethe efterlyser jakker. Hvor køber vi nu?
Der kan købes både hos Kinnerup Hesteartikler og hos
Bruno i Dybvad.
Det foreslås at der laves en venteliste og så bliver der to
gange om året samlet op hvor mange der skal bestilles.
15. oktober kl. 19:00

