Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. oktober 2017

Mødt op: Louise, Kristine, Nancy, Anita, Karin, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Jørn, Michelle, Elizabeth, Olivia, Lea D, Mia, Sille, Ida
•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.
Hegn om springbanen er ved at blive sat op nu. Lea har indkøbt 1 højtaler magen til den vi
har, så der nu er 2 virker.

•

Meddelelser
o

Lea deltog i Folkeoplysningsmøde/dialogmøde i Faxe Kommune d. 21. september
kl. 19-21:30. Fremover skal foreningernes regnskaber offentliggøres (første gang i
April 2018). Der er en teknisk ændring til vedtægterne vi skal have lavet vedr. vore
formål. Lea sender info ud sammen med referatet. Vi skal lave et forslag klar til
generalforsamlingen 2018. Faxes budget for 2018 er uændret i forhold til 2017. Lea
deltog i den workshop, der drejede sig om Foreningsportal på Faxe Kommunes
hjemmeside. Lea har nu lavet en side på portalen, der fortæller lidt om HKR:
http://selvbetjening.winkas.net/side.asp?wkid=10028&side=36&mergeid=2&debtorin
foid=206
Den 22. februar 2018 er der valg til Folkeoplysningsudvalg i Faxe kommune, hvis
nogen skulle være interesserede i at stille op.
Lea og Jill deltog i D4 Distriktsråds-møde. Dansk Rideforbund var repræsenteret
ved Jacob Gulmann, ny generalsekretær i DRF. Han er meget positivt stem overfor
klubberne og på at få ”aflivet os og jer”. Der er store problemer med Event. DRF
kommer med en udmelding snarest. Vedr. Military: røde og gule kort falder væk og
anden sanktionsmulighed indføres. Distriktmesterskaberne har svært ved at få
starter nok – især ponyerne – så det aftaltes at Haslev, Kalundborg og Ringsted
taler sammen om en evt. ændring til f.eks. Sjællandsmesterskab i stedet. Her skal
de øvrige interessenter i andre distrikter (Søborggaard, Ishøj) selvfølgelig også
høres. Niveau skal også diskuteres. Lea prøver at invitere til et møde. Jill give Lea
kontakt til Ringsted.
Lod til Sport 2017 (6/1-2018) er indsendt.
Der er kommet et tilbud om Trec-træning v. Lise Kjær Andersen. Kristine tager
stafetten.
Der er kommet invitation til et Informationsmøde vedr. Breddeaktiviteter på
Jonstrupgård. Lea giver info videre til Lea D.

Der er tilbud om kursus i Foreningsudvikling. Lea sender info ud med referatet.
•

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne i oktober. Stævnet blev afviklet fint. Vi har modtaget stævnerapport
med karakterer mellem 3 og 4+. Lea sender stævnerapporten ud med referatet.
Regnskab for stævnet foreligger ikke endnu. Vedr. Klubmesterskab skal vi have
defineret nogle OUT-regler (Ryttere, der har startet DM er udelukket). Mesterskabet
afvikles som 1 klasse til oktober stævnet. Det skal være muligt at starte for HKR i
klassen uden at deltage i klubmesterskabet. Forslag kan være, at man betaler 50 kr.
ekstra for at tilmelde i klubmesterskabet sammen med den klasse, mesterskabet
går i.

o

Klubmesterskab i spring og dressur. Dressurdelen gik fint. Der skal muligvis
laves en OUT-regel, men ellers ændres formatet ikke. Springmesterskabet blev
spændende, med mange med mulighed for at vinde i 2.runde. Der skal laves OUTregler. For alle 3 Klubmesterskaber gælder, at OUT-regler skal diskuteres inden vi
laver propositioner. Endvidere skal der altid være 3 placeringer i
Klubmesterskaberne, uanset antallet af starter.
Under springstævnet opstod et tilfælde af usportslig optræden, som blev taklet fint
af et HKR medlem og den pågældende rytter med en forælder. Lea har efter
stævnet, modtaget en mail med en klage vedr. en voksen rytters optræden på
opvarmningen. Klagen blev behandlet på mødet og Lea skriver et svar sammen
med Louise.

•

Kommende aktiviteter
o

Kursus i planlægning af træning. Den 30.oktober afholder Karin og Mia et kursus
i planlægning af træning for den enkelte rytter og hest. Det afholdes på Haslev
Bibliotek kl. 19:00. Lea og Jill hjælper til med kaffe, vand m.v. fra kl. 18:30. Pt. er der
ca. 15 tilmeldte.

o

Juleoptog. Juleoptoget rides fredag d. 1. december og vi deltager som sidste år.
Lea undersøger om vi kan bruge samme parkeringsplads som sidste år. Der rides
samlet fra parkeringspladsen kl. 18:00. HUSK – lys og reflekser. Lea laver opslag
på Facebook. Vi indkøber selv æbleskiver m.v. og sender regningen videre.

o

Arrangementer i 2018. Søndag i uge 7 (18. februar) har vi Dressurstævne med
åben bedømmelse v. Peter Fischer på Hulegaard.
Generalforsamling med rytterfest er planlagt til den 13. januar.

•

Gennemgang af stævnedrejebog. Punktet blev udskudt til næste møde.

•

Nyt fra udvalgene
o

Bane og Materieludvalg: Anita fortalte at vi får en ny sø, som laves med tilskud.
Den kommer til at ligge i trekanten efter de nye dressurbaner.

•

Regnskab og budget
o

•

Intet nyt, da Betina ikke deltog

Eventuelt
o

Anita nævnte om det var en mulighed, at afholde DSP-mesterskabet sammen med
vores sidste Militarystævne i oktober. Der laves en tænke-tank omkring, hvordan
dette kunne afvikles.

o

Vi har flere udøvere i Distance og Trec nu, så det overvejes, at oprette flere
Ranglister. For at en Rangliste skal kunne etableres, skal der være 5 eller flere
udøvere i klubben.

•

Næste møde: mandag den 11. december kl. 19:00 hos Lea, Moltkesvej 33.

