Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. august 2018
Deltog: Elizabeth, Betina, Kristine, Michelle, Louise, Nancy, Lea D, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Olivia, Mia, Jørn
•

Godkendelse af referat
Referatet fra d. 1. august blev godkendt. Vi har fået 25.000 kr. fra DIF puljen til computere.
Der er stadig problemer med, at folk parkerer/vender inde på dressurbanen. Lea sætter
laminerede skilt op om, at det er forbudt.

•

Meddelelser
Der er søgt 80-90.000 kr. hos Faxe Kommune til bl.a. nye vinduer og døre i
klubhuset. Der afholdes Foreningsudviklings kursus udbudt af Faxe Kommune med
2 dage hhv. 17/11 og 2/2 – Lea sender skrivelsen ud sammen med referatet. SEASNVE kan søges om donationer – frist er 15/9. Vi kan prøve at søge dem om tilskud
til vinduer og døre med begrundelse at vi så kan afholde kurser om vinteren. Lea
ser på det. Louise foreslog at vi laver en HKR Facebook-side og lukker den
nuværende gruppe, så den kun er for medlemmer af HKR. En side kan følges og
skal ikke administreres på samme måde som en gruppe. Også opslag kan slås op,
som siden og ikke som personer. Louise ser på det.

•

Afholdte aktiviteter
o

Kursus v/Claus Toftgaard. Kurset var en succes, dog med færre tilmeldte.
Tidligere deltagere synes det var for tidligt efter sidste kursus, at tage et
opfølgningskursus. Vi prøver om vi evt. kan få en ny kursusdag med Claus i
november. Michelle skriver til Claus.

o

Militarystævne i august. Vi har modtaget stævnerapporten, der er pæn. Vi vil
anføre enkelte kommentarer også om manglende DRF tjek af låneudstyr, når det
kommer retur til DRF. Vi talte selv om, at der skal være større afstand mellem
opvarmningsbanen og springbanen – evt. ved at sætte en dobbeltsnor op. Til
Klubmesterskaberne, både spring og military, går vi tilbage til den gamle opstilling
med opvarmning ved dommerhuset. Vi kan dog godt sætte dobbeltsnor op. Vi
mangler kuglepenne – Michelle og Betina ser om de kan skaffe nogle. Speaker
anlægget fungerer ikke godt. Man kunne næsten ikke høre noget. Vi vil gerne have
anlægget til funktionstjek hos HI-FI Klubben i Næstved. Anita tager det derned, hvis
hun kan nå det fredag. Madpakkerne var Ok, der var dog lidt manglende pålæg i
vegetar-pakkerne. Der var fint udbud i kiosken. Vi talte om identifikation af officials
og hjælpere – som hjælpe til deltagerne og til personalet i kiosken. Vi prøver med
navneskilte i Subaru-snorene (Lea). Vi talte om toiletvognen. Da vi nu har 2 fine

toiletter i ridehuset, behøver vi så toiletvognen? Den skal enten renoveres eller rives
ned. Da Stengaard får kontrolmyndigheder på besøg, hvor toiletvognen, i dens
nuværende standard kan være et problem, besluttede vi, at den skal rives ned.
Skulle det vise sig, ved kommende stævner, at de 2 toiletter i ridehuset ikke er nok,
må vi leje ekstra toiletter til stævnerne.
•

Kommende aktiviteter
o

DSP stævne d. 23.09. Vi sørger for at kiosken er åben. Betina står for dette og
skaffer hjælpere.

o

Klubmesterskaber dressur og spring d. 29-30/9. Officials er på plads. Vi åbner
kiosken, men med mindre udvalg (toast og suppe). Sponsorer er på plads.
Dressurbaner sættes op fredag d. 28.09. Springbane sættes op d. 29.09 efter
dressur. Louise undersøger om vi skal have en ny type dækkener til
mesterskabsklasserne.

o

Militarystævne 7. oktober. Vi mangler en overdommer og DRF vil derfor ikke
godkende vores propositioner (selvom, der ikke er krav om, at vi har en
overdommer, da Karin kan dække flere poster). Vi søger nogle sponsorer.

•

Nyt fra udvalgene
o

Sponsorudvalg: Der mangler stadig folk til sponsorudvalget. Det er ikke holdbart
med kun 2 personer i udvalget.

o

Kioskudvalg: Her mangler også nye medlemmer. Vi har generelt brug for flere
hjælpere til stævnerne. Vi må overveje en måde, hvor vi kan ”tvinge” flere HKR
medlemmer til at komme og hjælpe før, under eller efter stævnerne. Evt. kan man
give rabat på træningspris, men denne diskussion tager vi på et senere møde (Lea).

o

Breddeudvalg: Der er ønske om at etablere en ”legeplads”. Der kan bruges noget
plads på den dressurbane, der ligger tættest på vejen. Vi kan bruge noget af
ponygames udstyret, cavalettis og andet, så der kan laves rytter-lege,
dressurtræning mv. Louise og Lea D ser på det.

•

Regnskab og budget
Vi har pt. 133 medlemmer. Regnskabet fra stævnet er ikke klar endnu.

•

Eventuelt
o

Vi tænker, at nogle medlemmer først melder sig ind sent på året for at starte
klubmesterskab, da kontingentet i øjeblikket halveres efter 01.07. Dette skal vi se på
at ændre, så kontingentprisen først nedsættes omkring 1. oktober. Det skal
vedtages på generalforsamlingen, da det medfører en vedtægtsændring, så vi skal
have det behandlet senest slut november/primo december.

•

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

