Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 12. marts 2018

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

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.

•

Meddelelser
o

Lea og Betina deltog torsdag d. 22. februar i møde vedr. Valg til
Folkeoplysningsudvalg i Faxe Kommune. Klubben fik en bog om foreningsarbejde
med hjem, som kan lånes ved henvendelse til Lea.
Repræsentantskabsmøde i DRF finder sted lørdag d. 21. april 2018 på Scandic,
Kolding. Lea deltager.
Jill deltog i kursus i D4 vedr. Equipe – det virker rimeligt let at gå til. Lea og Jill
deltager i DRF klubaften d. 22. marts vedr. Equipe og den nye struktur i DRF.
Faxe Kommune afholder uddeling af mesterskabspriser d. 5. april, samme aften
som vi holder Banetræning i spring. Lea har indstillet flere af vore medlemmer.
Vedr. mødet med de andre D4 klubber omkring Distriktsmesterskaber, fastholdes
strukturen i år og der arbejdes videre med om der skal laves et
Sjællandsmesterskab.
Lea ville bestille klubjakker, men der er igen kommet ny model, som er endnu
tyndere end den vi har nu. Der er mulighed for at vælge en anden jakke. Lea sender
link ud sammen med referatet, så vi kan se på modellerne.
Der skal snarest indsendes ansøgning om time-tilskud og husleje tilskud til Faxe
Kommune. Lea indsamler data, Betina sender til Faxe Kommune.

•

Afholdte aktiviteter
o

Dressurstævne med åben bedømmelse. Der var lidt færre starter i år, men det
hele blev fint afviklet. Lea havde sat lidt ekstra tid af pr. ekvipage og med et par
afbud lykkedes det at holde tidsplanen. Der blev et overskud på ca. 1.000 kr. på
arrangementet. Vi afholder det igen til næste år.

•

Kommende aktiviteter
o

Arbejdsdag d. 2. april. Vi afholder arbejdsdag mandag d. 2. april (2. påskedag).
Der bør ikke være så meget malearbejde, dog forsøger vi at få indkøbt 10
naturbomme, der så skal males. Bommene skal være 3,5 m, hvis muligt ellers 3 m.
Lea prøver at finde nogle. Hegnet omkring springbanen skal males – men nok ikke

før i eftersommeren. Der skal arbejdes både i terræn og på dressur- og springbaner.
Betina køber ind til suppe til frokost. Lea laver opslag på Facebook.
o

Banetræning i springning. Banetræning afholdes den torsdag d. 5. april med Mia
Hastrup som træner. Forventet start omkring kl. 17:00. Flyttes evt. til 12. april.

o

Subaru Cup. Afholdes d. 10. maj på Stengaard.

o

Trec træning d. 8. april. Der er 12 tilmeldinger og vi regner med, at vi får fyldt op til
15. Super fint med stor tilslutning.

o

Militarystævne i april. Der er terrænudvalgsmøde d. 13. marts. Evt. skal vi også
have CNC1*, da det efterlyses. Officials, hesteambulance og smed er på plads.
Vedr. sponsorer taler Nancy med Louise. Aveve vil gerne sponsorere for 2.000 kr.
til C og D Militarystævner og for 5.000 kr. til B Militarystævner. Udover dette vil der
være en spand med hestguffer i kiosken.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalget: Mia og Michelle arrangerer et foredrag ved Niels Jørgen
Bøchman Lassen (Malle).

o

Juniorudvalget: Olivia vil lægge et opslag på Facebook for at undersøge, hvad
medlemmerne under 18 år kunne ønske sig af aktiviteter og hvilke niveauer.

o

Breddeudvalg: Da kravet om ryttermærker er afskaffet kunne evt. tilbydes kursus
om pasning og pleje af heste, afholdt over 6 gange med teori. Kan afsluttes med et
ministævne, der giver diplom – det vil nok kræve 8-10 deltagere. Et forslag er også
at afholde en Pony’ens dag evt. med noget mønstring m.v. Lea D. er tovholder.

•

Regnskab og budget
Der er ikke så meget nyt til regnskabet endnu. Vi har 110 medlemmer pt.

•

Eventuelt
o

Den ekstra plads der er lejet, udlægges som skov (4 HA) med stier. Området
indhegnes de først par år, for at det kan vokse til. På stykket bag det gule hus er der
lavet en ny plan. Der laves løbegang og sø. Anita fremlægger tegning på
Terrænudvalgsmødet i morgen.

•

Næste møde: Afholdes onsdag d. 18. april kl. 19:00 på Stengaard.

