Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. september 2018
Deltog: Elizabeth, Betina, Kristine, Louise, Nancy, Olivia, Mia, Jørn, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Lea D, Michelle
•

Godkendelse af referat
Referatet fra d. 28. august blev godkendt.
Lea har søgt 10.000 kr. hos SEAS-NVE til vinduer i kiosken. Vi forventer svar midt i
oktober. Vi kan søge Sydbank om 50.000 kr. Vi afventer til vi har hørt fra de andre vi har
søgt, da ansøgning om 50.000 skal have et budgetteret grundlag.
Facebook side er lavet. Vi skal have lavet et split mellem gruppe og side, hvor gruppen kun
skal være for medlemmer af HKR (+ evt. mødre/fædre) og siden skal være for alle.
Michelle har kontaktet Claus Toftgaard med hensyn til at finde en dato til ny kursus i
november, men har ikke hørt tilbage endnu.
Lydanlægget har været til service og er ok. Vi har købt et nyt head-set som mikrofon.
Navneskilte til officials og hjælpere er klar. Parkering forbudt skiltene til dressurbanen er
klar og skal sættes op.

•

Meddelelser
Det er Distriktrådsmøde i D4 onsdag d. 31.10. Lea deltager, flere er velkomne. Der
er Dialogmøde i Faxe Kommune d. 27/9. Lea og Betina deltager?

•

Afholdte aktiviteter
o

•

Intet siden sidste møde.

Kommende aktiviteter
o

DSP stævne d. 23.09. Vi sørger for at kiosken er åben. Betina og Nancy er i
Kiosken.

o

Klubmesterskaber dressur og spring d. 29-30/9. Hjælpere er på plads. Vi åbner
kiosken lørdag, men med mindre udvalg (toast og suppe) Søndag er der
”selvbetjening” i kiosken. Casa Bazar leverer gaver til officials. Louises bil benyttes
som sidedommer bil til klubmesterskaberne. Michelle sørger for at dressurbaner
sættes op fredag d. 28.09. Springbane sættes op d. 29.09 efter dressur. Louise har
bestilt nye dækkener til mesterskabsklasserne. Lea henter dem fredag i Horze. Jill
tjekker hvordan vi opretter ”dressur-indtastere” i Equipe. Lea sørger for net til
indtastningscomputere. Der skal sættes skilte på de ”gamle” toiletter om lukning, så
vi anvender de nye i ridehuset.

o

Militarystævne 7. oktober. Der vil være arbejdsdage i denne og næste weekend.
Lea hører Karin og Peder for plan og laver opslag på FB. Det går fremad med at få
hjælpere på plads.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressur/bredde: Peter Fischer vil gerne dømme til en banetræning i dressur en
torsdag i oktober. Vi blev enige om at satse på d. 25. oktober. Der afsættes 10 min.
pr. rytter. Tidsplan kunne være 16-21 med børnene først. Børnene kan ride
travprogrammer. Alle rider på kort-bane (i ridehuset). Lea D arbejder videre med
det.

o

Breddeudvalg: Legepladsen er etableret på dressurbanen nærmest vejen og er
allerede en stor succes. Den bliver flittigt brugt. Banen flyttes til den lille
dressurbane i denne weekend med DSP stævne.

•

Regnskab og budget
Det gamle regnskabsprogram er blevet lukket ned. Betina har set på nyt og købt
adgang til Web-Regnskab, der koster 61,50 kr. pr. måned. Betina og Jill ser på at
få lavet kontoplan og startet regnskab for 2018 op.

•

Eventuelt
o

Vi har nu set, at rigtig mange gerne vil melde sig ind til lavt kontingent i forbindelse
med klubmesterskaberne. Vi skal have drøftet en ændring af dette, som skal
medtages på generalforsamlingen, da det er vedtægtsbestemt.

•

Næste møde: Afholdes tirsdag d. 9. oktober 19:00 på Stengaard, hvor vi skal beslutte
stævnedatoer for 2019, som skal sendes til DRF senest 15. oktober.

