Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 28. februar 2019
Deltog: Kristine, Rikke, Nancy, Mia, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Louise, Elizabeth, Jørn, Michelle, Betina, Lea D, Olivia
•

Godkendelse af referater
o

•

Referatet fra d. 28. januar blev godkendt.

Meddelelser
o

Lea deltog i D4 mødet. Vi skal opfordre vore ryttere til at melde ranglistepoint ind til
D4. Vi kan evt. gøre det på FB efter vores stævner, men det gælder jo alle D4
stævner.
D4 vil gerne have flere Distance-stævner. D4 kan hjælpe med hvordan det skal
afvikles. Man kan f.eks. lave en klasse i forbindelse med et D-stævne.
Bestyrelsen i D4 er uændret.
DRF Militaryudvalg har forespurgt om HKR vil afholde finalen i den DRF Cup, der i
år kører i CNC90 og CNCP80, til vores oktober stævne. Det har vi sagt ja til.
DIF’s pulje er åben for ansøgninger. Vi kan søge op til 25.000. Vi skal tænke over
om vi skal søge til noget i forbindelse med DM til august.
DRF Repræsentantskabsmøde bliver d. 6. april kl. 13 i Korsør (samme dag som vi
har maledag). Lea deltager.
D-stævner må nu være åbne for alle klubber og ikke som tidligere for et begrænset
antal.
Der er kommet et opslag på FB, som giver mulighed for at vinde et top-lag til en
20x40 bane. Nancy deler det på HKR’s facebook og beder folk om at deltage (man
skal kommentere og like opslaget).
Der er D-banebygger kursus d. 4+5 maj i Ishøj. Lea sender info ud med referatet.

•

Afholdte aktiviteter
o

Træningsstævne i dressur. Det var et fint stævne med fuld tilmelding. Alle
startende fik rosetter og Peter Fischer hyggede sig (det gjorde vi andre også). Der
var fint salg i kiosken, der gav et pænt overskud.

•

Kommende aktiviteter
o

Kostumespringning Fastelavn d. 2. marts. Der er ca. 20 starter. Bane sættes op
lørdag morgen. Vi mødes kl. 9. Husk Rosetter og præmier (fastelavnsris). Lea D
laver stemmesedler til udklædningskonkurrencen. Lea lægger startliste på FB. Der
bliver opvarmning på 1 spring på den lille grusbane og det bliver tilladt at tage et
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prøvespring, når man kommer i ridehuset. Kiosken (Betina)vil sælge kaffe, kakao
og fastelavnsboller. Der er en gratis fastelavnsbolle til startende ryttere.
o

Arbejdsdag d. 6. april. Vi skal tjekke, hvad der skal males. Vi tager det mest
nødvendige inden april stævnet. Lea og Anita tjekker beholdning af maling, pensler,
ruller, handsker, tape m.v. og sørger for indkøb.
Alle weekender i april er der arbejdsdage i terrænet.

o

Banetræning i spring d. 11. april. Springning bliver på grus. Mia H. er træner. Lea
laver opslag med tilmelding.

o

Militarystævne d. 28. april. I terrænudvalget blev der talt om højderne 60, 80, 90
100 – alternativt 75, 90, 100, 110. Da DRF-cuppen kører i CNCP80 og CNC90 vil
det være bedst at have en 80, da vi ellers ikke vil kunne tilbyde en
kvalifikationsklasse til denne cup. Lea vender det med Terrænudvalget igen.
Kristine sørger for gaver til officials. Officials er på plads. Anita sørger for toiletter
til terræn.

o

Subaru Cup d. 12. maj. Subaru Cup er planlagt til 12. maj. Der afholdes træning
samme dag om formiddagen. Lea melder til Militaryudvalget og opretter på Equipe.
Kiosken (Betina) skal have åbent omkring frokost.

o

Arbejdsgruppe til DM for J/YR i august. Første møde afholdt d. 26. februar (se
separat referat). Næste møde bliver afholdt i første halvdel af april.

•

Nyt fra udvalgene
o

Springudvalg. Der er indkøbt 6 softbomme og 10 cavaletti-kasser (ca. 5.000 kr.).
Springbanen lukkes nu – Lea sætter skilt på – så den får ro frem til april stævnet.
Træningsspring sættes ud på grusbanen, når udesæsonen går i gang + til
banetræningen. Stævnespring og øvrige spring sættes først ud på græs til stævnet
d. 28. april.

o

Dressurudvalg. Michelle har booket dressurkursus med Claus Toftgaard d. 16. juni
på Stengaard.

o

Sponsorudvalg. Densmukkehut har forespurgt om han må lave nogle rosetter (ikke
placeringsrosetter), som uddeles sammen med hans ærespræmier. Han vil gerne
have vores klublogo i rondellen og så sit eget logo på halen. Vi har sagt OK og at
han kan kontakte os for at bruge samme producent som vi, så han kan låne/bruge
vores kliché. Vi foreslog ham dog også, at han kunne sætte sit eget logo i rondellen,
da det vil være billigere for ham i længden. Nancy har korrespondancen med ham.
Vi har muligvis en sponsor til en ny mur til springbanen. Det er Rikke’s nabo. De vil
både sponsorere og bygge den. Lea sender billeder og mål til Rikke. Rikke har
kontakten.
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o

Terrænudvalg. Hvem må undervise på terrænbanen? Det er diskuteret i
terrænudvalget og følgende krav blev sat op:
1. Man skal være medlem af HKR
2. Man skal lægge 10 arbejdstimer i terrænet i løbet af sæsonen
3. Man skal have bestået træner 1 uddannelsen eller tilsvarende
4. Det skal aftales med Anita, da der skal lukkes heste fra m.v.
Når det offentliggøres, vil begrundelsen – især for p. 2. – være, at det kræver meget
arbejde at forberede og pleje en terrænbane og det skal være synligt for de, der
benytter sig af vores bane.
Faste datoer lægges ud.
På bestyrelsesmødet blev vi enige om at foreslå, at træneren også skal have
gennemført førstehjælpskursus.
Pris for leje af banen skal fastsættes. Lea taler med Mia H.

•

Regnskab og budget
Vi er pt. 100 medlemmer. Vi arbejder fortsat på en MyShop Mobilepay til foreningen
HKR. Betina og Jill ser på dette.

•

Eventuelt
o

Alle propositioner til klubmesterskaber 2019 skal gennemgåes på næste møde.

o

Evt. skal vi forsøge at udbyde et førstehjælpskursus.

o

Vi har hørt, at der er nogle problemer i DRF Militaryudvalget, men der er endnu ikke
meldt noget ud.

•

Næste møde: Afholdes mandag d. 25. marts kl. 19:00 på Stengaard.
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