Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 11. december 2017

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

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.
Lea udsender invitation til Militarymøde (om evt. Sjællandsmesterskab) i løbet af december
eller januar.

•

Meddelelser
o

Lea indstiller en person til Årets Energibundt ved Sport 2017, der afholdes d. 6.
januar 2018 i Boxen i Herning. Vi har – igen ☺ - vundet 2 billetter til Sport 2017. Vi
udlodder billetterne ved en konkurrence på HKR’s facebook side (Lea). (Bemærk,
der er ikke mad inkluderet i billetterne)
Repræsentantskabsmøde i DRF finder sted lørdag d. 21. april 2018 på Scandic,
Kolding. Den nye kontingent struktur træder i kraft i 2018. HKR skal betale 20 kr. pr.
medlem til DRF + 11,93 kr. pr. medlem til forsikring igennem DRF. Udover dette
skal HKR betale et fast kontingent på 7.500 kr. Alle beløb er pr. år.
DRF skal så yderligere have 10 kr. pr. tilmeldt start til A, B, C og D stævner.
Vi skal fortsat betale ca. 6.000 kr. pr. år i kontingent til Distrikt 4. Løst regnet sparer
vi ca. 2.000 kr. pr. år.

•

Afholdte aktiviteter
o

Kursus i planlægning af træning. Kurset blev afhold af Karin Semberlund og Mia
Hastrup i Biblioteksfestsalen i Haslev. Der var fint fremmøde (ca. 30 deltagere) og
alle fik lagt en træningsplan i løbet af den hyggelige oog informative aften.

o

Juleoptog. Igen i år leverede ryttere fra HKR og hjælpere til fods et fint optog ved
juletræstændingen d. 1 december i Haslev. 13 ryttere deltog og der var masser af
ros fra både publikum og arrangører, der gerne ser, at vi kommer igen til næste år.
Turen blev afsluttet med æbleskiver, gløgg og varm kakao, som blev betalt af
arrangørerne.

•

Kommende aktiviteter
o

Generalforsamling og rytterfest d. 13. januar 2018. Lea har booket Festsalen på
Biblioteket i Haslev. Pokaler er på vej ind. Lea skriver en reminder på Facebook.
Indkaldelse til generalforsamling med forslag fra bestyrelsen sendes ud i klubbladet,
der sendes ud snarest.

Der er flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg. Elizabeth og Betina
modtager gerne genvalg. Lea tjekker med Louise. Nancy modtager gerne genvalg
som suppleant og Lea tjekker med Jørn. Mia falder for aldersgrænsen i
juniorudvalget, men stiller gerne op som ny suppleant til bestyrelsen. Mia vil også
prøve at finde evt. nye medlemmer til juniorudvalget.
Vi forventer at bestille maden hos Faxe Smørrebrøds Café, hvor Lea kan få 10%.
Vi aftalte, at det skal være buffet og at vi lige kigger på hjemmesiden og beslutter,
hvilke retter det skal være. Her er link: http://www.faxesmoerrebroedscafe.dk/menu/
Vi skal huske at sørge for en eller to vegetar retter. Og bede nogle om at bage
kage.
Fordeling af opgaver laver vi pr. mail, styret af Lea
o

Dressurstævne med Peter. Søndag i uge 7 (18. februar) har vi Dressurstævne
med åben bedømmelse v. Peter Fischer på Hulegaard. Ridehuset er booket.

•

Gennemgang af stævnedrejebog. Vi så på drejebogen (listen med alle opgaver, der skal
løses ved stævner) og melder ind til Lea, hvis vi finder nye punkter, der skal på. Betina
forslog at vi genindfører sedlerne, der udfyldes med oplysning om telefon nr. og navn og
lægges i bilerne på parkeringen under stævnerne, så man kan få fat i ejerne, såfremt der
skulle været et problem med en hest, der står i trailer. Lea sætter det på drejebogen.

•

Gennemgang af vedtægter. Vi gennemgik vedtægterne med henblik på krav fra Faxe
Kommune. Vi har tilrettet formålet og Lea tjekker med Kommunen om vores formulering er
OK. Forslaget til ændringen sendes ud, sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen,
i Klubbladet.

•

Nyt fra udvalgene
o

•

Ikke noget nyt

Regnskab og budget
o

Regnskabet er næsten afsluttet. Hegnet er betalt og Anita og Leif har betalt en
andel samtidig med, at vi har modtaget tilskud fra Faxe Kommune. Jill og Betina ser
på regnskabet, som Betina færdiggør snarest efter nytår og sender til Peter for
revision.

•

Eventuelt
o

Mia spurgte om hvordan man skal håndtere rygter/påstande i relation til HKR, som
man hører ”ude i byen”. Hvis det er noget man synes er ubehageligt eller ikke kan
håndtere selv, så kontakt bestyrelsen, så en af os kan tage og af sagen.

•

Næste møde: Afholdes efter generalforsamlingen. Dato aftales senere.

