Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 1. august 2018
Deltog: Elizabeth, Betina, Kristine, Michelle, Mia, Jørn, Nancy, Anita, Olivia, Karin, Lea og Jill
Afbud fra: Louise, Lea D
•

Godkendelse af referat
Referaterne fra d. 11. juni blev godkendt.
Lea har søgt 25.000 kr. i DIF puljen til computere. Lea har fået et tilbud på 27.000 for 5
PC’ere.
De nye 3. plads rosetter er modtaget.

•

Meddelelser
HKR er blevet udtaget af Faxe Kommune til kontrol af indberettede aktivitetstimer.
Lea har fremsendt de mails der er modtaget vedr. indberetning og forklaret, hvordan
vi laver et kalkuleret overslag på øvrige timer. Faxe Kommune har accepteret og
godkendt vores indberetning.
Der er Foreningernes dag d. 2. september i Kultunariet. Vi stiller ikke med en stand.
Udviklingspuljen i Faxe Kommune skal søges inden 15. august. Lea og Betina ser
på det. Anita har fået tilbud fra Bendix på rep./udskiftning af vinduer og døre, som
medtages i ansøgningen.

•

Afholdte aktiviteter
o

Arbejdsdag. Pænt fremmøde til arbejdsdagen, der primært gik med at få malet
bomme. Efterfølgende er hegnet omkring springbanen blevet grundet og skal
males, når vejret og tiden tillader det.

o

Kursus v/Claus Toftgaard. Kurset var en stor succes og alle pladser blev revet
væk. En deltager måtte melde fra på dagen, men pladsen blev alligevel solgt. Der
var pæn omsætning i kiosken, hvor en stor del var selvbetjening. Nyt kursus
afholdes d. 5. august.

•

Kommende aktiviteter
o

Kursus ved Claus Toftgaard d. 5. august. Fin tilmelding – dog lidt færre end sidst.
Nogle er gengangere og skal derfor ikke have rytteranalysen. Lea laver tidsplan.
Kiosken vil være åben til selvbetjening. Betina sørger for sandwich til Claus og
køber ind, så der er lidt toast og drikkevarer i kiosken.

o

Militarystævne i august. Pt. er der 60 tilmeldte. Vi forventer at nå 120. Der
kommer 1 rytter fra Norge, som kommer lørdag og Vivan har 1 hest med, så 2
rejsebokse. Springbanen skal opmåles, så banebygger kan få målene.
Hesteambulance skal afhentes. Jill henter ure og radioer hos DRF. Husk at printe
sedler til at lægge i bilerne på parkeringen (Lea). Hvis det stadig er meget tørt,

bliver parkeringen på stubmarken. Der skal klippes og leveres gennemslag fredag
og senest lørdag formiddag – Elizabeth.
o

Klubmesterskaber dressur og spring. Dressurmesterskabet køres på samme
måde som sidste år. I spring ændres til følgende: Både hest og pony går i LB*.
Udelukkelses regler er: Åben for ekvipager, der ikke har opnået 2 eller flere
placeringer in LA* eller højere. Afvikles over 2 runder med metoder som tidligere.
Øvrige klasser som tidligere.

o

Militarystævne i oktober. Vi har klasserne P60-P80-P90-H80-H90.
Klubmesterskaberne går i H90 og P80. Udelukkelses regler er: Åben for ryttere, der
ikke har startet individuelt DM i Military. Åben for ekvipager, der ikke har opnået 2
eller flere placeringer i højere klasser. Mesterskabsklasserne rides sammen med de
ordinære klasser og der betales 50 kr. ekstra for at starte i mesterskaberne.

•

Nyt fra udvalgene
o

Sponsorudvalg: Det er desværre ikke lykkedes at få flere medlemmer til
sponsorudvalget, hvilket gør det vanskeligt at skaffe sponsorer og præmier til alle
klasser. Det er dog lykkedes for Louise og Nancy til august stævnet bortset fra til
P80-klassen, men den forventes også at komme på plads. Kastel, som er sponsor
på en af klasserne, giver også en promo-kode, som alle på stævnepladsen kan
benytte sig af. Den giver 15% rabat på alle produkter frem til 19. august. Der skal
printes nogle af disse, som så ophænges og kan affotograferes af de interesserede.

•

Regnskab og budget
Vi har pt. 128 medlemmer.

•

Eventuelt
o

Vi bør tilskynde vore ryttere og øvrige stævnedeltagere til at huske at takke
sponsorerne for de gaver de modtager i forbindelse med placeringer. Gerne på mail
og/eller via Sociale medier.
Vi skal søge om afholdelse af militarymesterskaber i 2019

•

Næste møde: Afholdes onsdag d. 29. august kl. 19:00 på Stengaard.

