Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 14. maj 2019
Deltog: Kristine, Louise, Elizabeth, Rikke, Michelle, Nancy, Mia, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Jørn, Betina, Lea D, Olivia
•

•

Godkendelse af referater
o

Referatet fra d. 15. april blev godkendt.

o

Vedr. Cementrør til dressurbane – update fra Leif mangler

o

Vedr. Regler for trænere på terrænbanen – Lea mangler at opdatere

o

Vedr. Vinduer og døre – Niels vil gerne sætte dem i. De kommer i uge 22.

Meddelelser
o

Faxe Kommune har ændret metode til beregning af tilskud. Vi skal nu opgive
størrelse på vores lokaler. Vi ved ikke om udendørsarealer eller evt. ridehus kan
komme ind under tilskudsordningen (hvis ja, skal vi lave lejeaftale på ridehuset).

o

Der er Foreningernes dag d. 1. september – infomøde d. 14. august.

o

Faxe Kommune afholder Borgermøde og workshop om Naturoplevelser i
kommunen den 21. maj.

o
•

Faxe Kommune inviterer til Dialogmøde den 3. juni – Kultur og Fritidspolitik 2020-24

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne d. 28. april. Meget fin stævne rapport. Musikanlægget er kørt til
rep. og vi må se om det kan reddes eller vi skal have nyt. Der er nu indkøbt tasker
og tilbehør til de 5 stævne PC’ere, som vi fik meget ros for grundet liveopdateringerne. Vi skal have fundet den billigste løsning til de mobile internet til
PC’erne – Rikke undersøger. Michelle indkøber en cykel-ringeklokke til det sidste
dommerhus. Til næste stævne skal der udnævnes en dedikeret indsamler (1 eller 2
personer) til indsamling af lister hos forhindringsdommerne – Skal med på
hjælperplan – Lea. Der skal køres umiddelbart efter sidste hest i klassen og så hele
vejen rundt. Nancy skal lave en særskilt mappe til indsamlerne, der indeholder
bane-skitser og start nr./tid på den sidste rytter i hver klasse. Ellers var det enighed
om, at det var et fint afviklet stævne.

o

Subaru Cup d. 12. maj. Der var pænt med starter til både træning og Cup.
Starterne gav et pænt overskud. Kiosken havde åbent 11-13. Det var måske ikke
det helt rigtige tidspunkt – burde måske have været 12-14 eller 11-14. Der blev ikke
solgt så meget. Vi kan også overveje at have en salgsvogn i terrænet. En rytter faldt
af og måtte hentes i ambulance. Lea forsøger at finde ud af, hvordan det gik med
hende.
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•

Kommende aktiviteter
o

Klubmesterskab i dressur/spring 8. + 9. juni. Vi mangler dressurdommere – Lea
har fået mange afbud/kan ikke fra dommerne. Jørn er springdommer. Mht.
propositionerne rides dressuren som sidste år. I springning kører vi Pony i LB* og
OUT som placeret 2 gange i LA* eller højere. Hos hestene kører vi i LC og OUT
som placeret 2 gange i LA* eller højere. Vi har planlagt at lave grilleftermiddag/aften efter springningen søndag. Det vil koste 50 kr. for mad. Louise
bestiller Mesterskabsdækkener (alle 6).

o

Kursus med Claus Toftgaard 16. juni. Der er stadig kun 1 tilmeldt. Michelle hører
Claus T. om hvornår vi senest kan afmelde kurset uden omkostninger for os.
Såfremt vi ikke får flere deltagere, må vi aflyse. Et af problemerne kan være, at
SØG har militarystævne samme dag.

o

DM – kort status. Festudvalget holdt møde søndag d. 12. maj. Udvalget består af
Birte, Stine, Lene og Lea D. Anne-Sofie deltog også med henblik på, at dele
erfaringer fra NM. Lea var tilhører. Det var et fint møde med fremdrift i planerne.
Louise laver et oplæg til Ølsmagning. Faxe kommune har sagt ja til renovation og
udlån af skilte og flagstænger.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Der ønskes et nyt dressurhegn i stedet for det i paneler. Det er
tungt og har det med at vælte. Aluette og Viffeldt har plast hegn til ca. 17-18.000.
Michelle undersøger priser. Lea søger DIF-puljen om penge til hegnet.

o

Terrænudvalg. Der var meget pres på de sidste dage inden stævnet i terrænet. Der
var mange hjælpere i starten af perioden og knap så mange de sidste dage. Mange
vil gerne komme og hjælpe 1 time eller 2 når det passer ind, men hvis der ikke er
nogen i terrænet, ved man ikke hvad man kan lave. Der bør laves en
plan/opgaveliste, hvor man kan tage opgaver fra.

o

Springudvalg. Der skal indkøbes 20 holdere og 10 sikkerhedsholdere, da flere er
gået i stykker. Kristine sørger for indkøb.

o

Bane- og Materialeudvalg. Der indkøbes 2 el. 3 nye haveborde + stole til
terrassen. Plastbordene er meget slidte og grimme, så de nye borde skal være
kunsttræ borde, som vi allerede har nogle af. Der indkøbes stole i samme materiale,
således at der er 6 stole til hvert bord. Rikke undersøger priser (Jysk/Bilka el. lign).

•

Regnskab og budget
o

Vi har 120 medlemmer pt. Intet ny fra regnskabet, da Betina ikke deltog.
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•

Eventuelt
o

Lea og Louise gennemgår Facebook gruppen og siden og får ryddet op i hvem der
har adgang hvor.

o

Der skal bestilles klubjakker til Rikke, Betina og DenSmukkeHut. Sidstnævnte
betales ved indsamling blandt interesserede.

•

Næste møde: Afholdes mandag d. 17. juni kl. 19:00 på Stengaard. Desuden startes DMmødet tirsdag d. 4. juni med et kort punkt vedr. Klubmesterskaber i dressur og spring.
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