Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. april 2017
Mødt op: Louise, Elizabeth, Anita, Kristine, Jørn, Karin (delvist), Lea og Jill
Afbud fra: Sille, Ida, Betina, Michelle, Mia, Nancy, Lea D, Olivia
•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer
Bomvogn er bestilt. Michelle fik tilsagn om 10 bomme fra Bygma, desværre havde de bestilt
4-kantede bomme hjem. Elizabeth følger op på om vi kan få de runde på 10 cm x 3,5 m til
samme favorable pris. Jill havde lavet et udkast til årshjul, der blev godkendt og tages med
under dokumentet Forretningsorden for bestyrelsen

•

Meddelelser
o

Lea har modtaget flere foldere fra Faxe kommune vedr. forskellige tiltag. Faxe
Kommune afholder Foreningernes dag d. 17.09, hvor der er flere spændende tiltag,
som kunne være relevant for Breddeudvalget. Lea sender informationerne ud
sammen med referatet.

•

Afholdte aktiviteter
o

Banetræning i spring d. 6. april var en stor succes. Vi regner med en indtægt på
ca. 5.000 kr. Fremadrettet skal der ikke uddeles rosetter til Banetræninger. Springudvalget ser om de kan finde flere datoer til banetræninger, evt. midt i septemberKristine

o

Arbejdsdagen d. 17 april gik fint. Der mødte en del op til maling i ridehuset og vi
nåede pænt langt. Vi fortsætter i den kommende weekend (22-23. april fra kl. 10)
Vi prøver at planlægge en male/arbejdsdag i juli/august med fælles aftenspisning fra
grill

•

Kommende aktiviteter
o

Military stævne 30. april. Toiletter til terrænet skal bestilles og doping boks være til
rådighed. Pt. er der 4 opstaldninger til stævnet. Blomster til krukker – Anita
Springbanen skal sættes op fredag kl. 16:30 - Kristine. Kom gerne og hjælp.
Kiosk – Hanne og Anders laver madpakker. Det er nok sidste gang. Lea vil tale med
Jeanette, der tidligere har leveret mad til generalforsamlingen, om hun er
interesseret i at overtage dette.
Gaver til officials – Hr. Kat skal spørges.Blomster til pynt
Buketter til vindere m.v. – Lea
Stryge rosetter – Jørn
Jill’s bil bruges til hestambulancen, der parkeres ved start så Jørn kan køre den
Det går fremad med hjælperlisten, men spørg gerne omkring jer.

Vi skal – evt. ved opslag – gøre opmærksom på DRF’s 100 års rosetter. De kan
afhentes så snart vi ved om en rytter har gennemført.
o

Træningsstævne i Spring er udsat til 5. juni fra kl. 10:00, grundet Militarystævne d.
30. og Subaru Cup d. 6+7. maj. Tine er banebygger

o

Kursus i sikkerhed afholdes d. 18. maj i bibliotekssalen. Lea D og Lea laver
reklame for kurset. Man kan tilmelde sig på GO og på hjemmesiden.

o

Subaru Cup. Mia H. træner og dømmer hhv. 6. og 7. maj. Nancy er skriver.

o

Træningsstævne i dressur er planlagt til 17. juni. Klasser fra LD2 til MB0. Lea har
aftalt med June Mølgaard, at hun dømmer. Det er et sløjfestævne (60%).
Startgebyr: medlemmer 80 kr. / ikke medlemmer 120 kr. Michelle, Mie P. og Maria
hjælper. Der laves ”2 klasser” – Lang bane og kort bane.

o

Dressurkursus. Michelle har foreslået d. 19.-20. august til Lasse Hestengen, men
har ikke fået svar endnu. Pris er 350,- kr. for ½ time. Rider man begge dage er det
så 700,- kr. Der skal også tænkes i mad til deltagere og evt. bokse til dem, der skal
ride begge dage. Michelle arbejder videre.

•

Nyt fra udvalgene
o

Terrænudvalg – man er godt med i terrænet og vi forventer ”fuldt hus” i antal
starter.

o

Sponsorudvalg: Der er sponsor præmier på plads til alle 1-3 pladser til stævnet.
Jørn Duhn, Unique Human Capital har igen i år givet os et sponsorat på 10.000 kr.
Vivan giver igen 2 gavekort til stævnet – Jill laver gavekortene

o

Springudvalg: Udvalget arbejder videre med at finde yderligere dag/dage til
Banetræninger i spring

o

Bane- og materialeudvalg: Bomvogn er bestilt og Leif afhenter evt. hos Viffeldt.
Vi besluttede at købe 6 fag af det store dressur hegn, da Anita have fået tilbud.
Dette vil gøre det væsentligt lettere at afkorte fra lang til kort bane og se meget
pænere ud. De afhentes af Janus og er på plads til stævnet.

•

Regnskab og budget
o

Ikke noget nyt, da Betina måtte melde afbud. Vi følger op på næste møde efter
stævnet

•

Eventuelt
o

Louise skriver opslag på FB om, at vor bane er i god form og godt kan tåle mere
vand. Og at vi har en plan B, hvis marken skulle blive for dårlig.

o
•

DSP Championat afholdes på Stengaard d. 24. september

Næste møde: onsdag den 10. maj kl. 19:30 på Stengaard

