Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 9. oktober 2018
Deltog: Elizabeth, Betina, Kristine, Louise, Nancy, Lea D., Olivia, Jørn, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Mia
•

Godkendelse af referat
Referatet fra d. 19. september blev godkendt.
Vi fik ikke støtte fra SEAS-NVE. Claus Toftgaard har ikke flere ledige dage resten af året.
DSP stævnet gik fint og gav et pænt resultat i kiosken.

•

Meddelelser
Faxe Kommune har afholdt GDPR møde(Persondataforordningen), hvor Lea deltog.
Vi skal lave en privatlivspolitik, der skal lægges på hjemmesiden. Vi har også en
fortegnelses pligt. Fortegnelse skal udarbejdes, men ikke ligge på hjemmesiden.
DGI advokat deltog og rådgav deltagerne. Der blev udleveret en brochure, der kan
danne basis for de ting vi skal udarbejde. Lea starter på arbejdet og vi andre
hjælper. Vi skal huske at spørge om brug af billeder på FB og hjemmeside, før vi
må lægge dem op. Der skal spørges hver gang. Lea scanner hjælpedokumentet fra
mødet og sender ud med referatet.
DGI har igangsat en innovationskonkurrence – DGI-Impact. Der kan læses mere om
den her: https://www.dgi.dk/impact
Faxe Kommune har opsat nogle Info-tavler (Lys tavler). De skal bruges til
information om begivenheder og andet, der er relevant for borgerne. Vi kunne evt.
reklamere for stævner - priser skal dog tjekkes.
Vi fik afslag fra Faxe Kommunes udviklingspulje! Der var dog en misforståelse
omkring det store projekt vi har søgt til (vinduer og døre i klubhuset), der skal
adresseres direkte til Folkeoplysningsudvalget. Lea skriver, efter aftale, en kort mail
til Faxe Kommune og får flyttet ansøgningen. Vi får dog ikke tilskud til grus og
materiel i denne omgang.

•

Afholdte aktiviteter
o

Klubmesterskaber. Klubmesterskabet i spring skal afholdes i højden LC for
hestene. Evt. skal det udskrives anderledes, da vi ikke er helt sikre på, at
metoderne vi bruger er godkendt til mesterskab. Vi kan evt. spørge Jørn Jørgensen.
Dressurmesterskabet gik fint. Den ene dommer var lidt generet af, at vi havde
”blandet” programmerne, men Louise forklarede hende, at det netop var formålet, at
dommerne var nødt til at starte ”blankt” for hver rytter.
Militarymesterskabet blev afviklet fint. Vi diskuterede en rytter/flere heste
problematikken i alle discipliner. Alle mesterskabs propositioner skal gennemgåes,

når vi kender reglementerne for 2019. Vi skal HUSKE, at skrive i alle mesterskabspropositioner, at lodtrækning sker elektronisk og at, hvis man har startet stævner i
året, skal mindst 1 start tidligere på året have været for HKR.
o

Militarystævne 7. oktober. Vi tænker, at der er en fejl i Militaryreglementet for P80
spring. Der står, at der max. må være 10 forhindringer og 10 spring, men at 1
kombination er tilladt. Vi mener ikke, at 1 kombination er tilladt, da P80 svarer til
H90, hvor kombinationer ikke er tilladt. Lea og Jill tager det op med DRF
Militaryudvalget – evt. på mødet d. 10/11. Vi får ingen stævnerapport, men vi fik en
positiv tilbagemelding fra Sofie (overdommer). Vi vurderer selv, at 90’er klassen
måske var lidt for let i terrænet. Ellers et velafviklet stævne med virkelig godt salg i
kiosken.

•

Kommende aktiviteter
o

Oprydning af dressurhegn og springbane. Alle der har mulighed for det, bedes
komme og hjælpe med at få ryddet dressurbanerne og springbanen for vinteren. Vi
mødes lørdag d. 13. oktober kl. 10:00. Lea laver opslag på FB.

o

Dressurtræning torsdag d. 25. oktober. Vi afholder rid for dommer torsdag d. 25.
oktober fra ca. 17-20. Peter Fischer dømmer for åben mikrofon og det skal være
muligt at gentage øvelser. Der sættes 10 min. af pr. rytter. Ponybørn rider først. Alle
programmer rides på kort-bane også selvom det er et lang-bane program. Lea D
aftaler med Peter Fischer og Lea/Louise laver opslag på FB.

o

Juleoptog 2018. Juleoptoget finder sted d. 30. november. Der var ønske om at ride
en lidt længere rute end bare op og ned ad ”gågaden”. Endelig plan kan laves på
næste møde.

o

Aktiviteter i 2019. Vi søger om følgende Militarystævne datoer hos DRF: 28. april
2019 med højderne CNC1*, CNC100, CNC90, CNC70, CNCP1*, CNCP90 og
CNCP70. Vi er klar over, at 1* klasserne muligvis får nyt navn i 2019 grundet
reglement ændringer, men det er disse højder vi ønsker. 11. august 2019 med
højderne CNC1*, CNC100, CNC90, CNC80, CNCP1*, CNC9P90, CNCP80. 22.
september 2019 med højderne CNC90, CNC80, CNCP90, CNCP80, CNCP60. Vi
bør også søge om DRF mesterskaberne (ponyer, hold, J/YR), men vi vil gerne
afholde dem som 2 dages stævner. Lea taler med Karin. Lea og Jill deltager i
Stævnekoordineringsmødet d. 10. november på Fyn. Vi planlægger
klubmesterskaber i dressur og spring til weekenden 5. og 6. oktober 2019. Af
øvrige aktiviteter talte vi om Julestævne allerede i 2018, Breddestævne i 2019 og
pony ridelejr i 2019. Da vi skal søge om militarystævnerne er disse datoer fastlagt
nu. Fastlæggelse af øvrige aktiviteter samt yderligere, tager vi på næste møde.

•

Nyt fra udvalgene
o

Breddeudvalg: Det blev nævnt om der var interesse for at arrangere ”skovtur” evt.
til Hedeland eller Ringsted, hvor man måske kunne få en eller to til at køre flere
gange, for at få dem med, der ikke har mulighed for at køre selv. Lea D arbejder
videre med det.

•

Regnskab og budget
Regnskabet for oktober militarystævnet ser flot ud. Der bliver et pænt overskud. Vi
endte med 87 starter. DRF opgør hvor mange starter, der har været og udregner så
10 kr.’s beløbet vi skal betale minus det, der er kommet ind via GO. Vi kan derfor
modtage en faktura for resterende betaling, da vi også skal betale for dem, der
tilmelder sig via mail. Det er dog som regel meget små beløb.

•

Eventuelt
o

Vi drøftede kontingentreglerne og blev enige om, at alle betaler fuldt kontingent hele
året, på nær nye opstaldere, der kommer efter 1. oktober. De betaler ½ kontingent
eller blot kontingent for næste år, afhængigt af hvornår de flytter ind. Vi skal have
udarbejdet et vedtægtsændringsforslag, som skal medtages på
generalforsamlingen i januar 2019. Begrundelsen er, at vi skal betale fuldt
kontingent til DRF uanset, hvornår rytterne melder sig ind. Vi skal have gennemgået
breddereglementet og opdateret det til ”nutid”. Hvad kan vi gøre, for at få flere
hjælpere? Der var flere ideer fremme, men vi besluttede at følge Lea’s forslag om
en Hjælper-rangliste. De præcise regler skal vi have udarbejdet inden
generalforsamlingen, hvor vi vil gøre ”reklame” for tiltaget. Bestyrelsesmedlemmer
kan ikke deltage i ranglisten.

•

Næste møde: Afholdes torsdag d. 22. november 19:00 hos Betina.

