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9. juli 2017

Tak til alle, der mødte op til medlemsmødet torsdag d. 22. juni og mange tak for de mange positive
tilkendegivelser og gode input. På mødet informerede vi bl.a. om, at Birgit desværre ikke kommer tilbage til
klubben.
Vi vil gerne takke Birgit for hendes store indsats. Vi ønsker Birgit alt det bedste i fremtiden og håber samtidig,
at vi ser hende i klubben fremover.
Som bekendt har vi derfor arbejdet med at finde alternative løsninger ift., hvem der skal overtage ansvaret for
Birgit arbejdsområder. I den forbindelse har vi valgt, at gøre brug af de mange gode interne ressourcer, som
vi har i klubben. Samtidigt har vi valgt at fordele ansvaret på hhv. elevskolen og handicapafdelingen på to,
fremfor en person.

Elevskolen:
Fremadrettet vil Maria Kromann få ansvaret for vores elevskole. Maria har sin daglige gang i klubben, da hun
i forvejen sidder med ansvaret for de administrative opgaver og hun sammen med Sarah Kromann har 7 heste
opstaldet på VRK. Maria bor i Andkær, sammen med Sarah og deres datter på 1 år. Maria er selv en rutineret
konkurrence rytter på højt plan.
Elevskolen starter op igen mandag den 14. august og Maria Juul vil tage undervisningen hele august måned.
Til ultimo august / primo september, når vi har det fulde overblik over antal ryttere og antal hold, vil der sikkert
blive foretage en rokade mellem hold, dage og undervisere.
Alle henvendelser vedr. elevskolen skal fremadrettet rettes til Maria Kromann på:
Mobil:
Mail:

53 66 53 03
elevskolen.vrk@gmail.com

Handicapafdelingen:
Under Birgits fravær her i juni måned har Sofie påtaget sig ansvaret for handicapafdelingen og det med så stor
succes, at vi har spurgt om hun ikke ville overtage ansvaret permanent. Det betyder, at Sofie fremadrettet vil
have ansvaret for handicapafdelingen og det dermed også er et velkendt ansigt som står med ansvaret. Sofie
har også tidligere arbejdet inden for området og sammen med de øvrige medarbejdere er afdelingen i helt
sikre hænder. Sofie vil fortsat arbejde i stalden sammen med Jørn & co. og vi arbejder på at finde en afløser i
stalden i de timer, hvor Sofie skal være i handicap.
Handicapafdelingen har første undervisningsdag tirsdag den 8. august.
Alle henvendelser vedr. handicapafdelingen skal fremadrettet rettes til Sofie Lange på:
Mobil:
Mail:

28 14 93 18
handicap.vrk@gmail.com
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På medlemsmødet blev der ligeledes oplyst at Convensus er ved at blive implementeret og vi har en
forventning om at systemet sættes i drift den 1/8-17, hvor medlemmer kan begynde at oprette sig.
På medlemsmødet var der spørgsmål mht. oprettelse på de forskellige hold i Convensus. Som udgangspunkt
melder man sig på det hold man tidligere har redet på. Men som nævnt tidligere kan der forekomme rokade
på de forskellige hold og derfor forventes elevskolen først at være kørende fra 1/9-17.
Der er desværre ingen afklaring på Birgit´s private hold pt.

I ønskes alle en rigtig god sommer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

