Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 2. september 2019
Deltog: Elizabeth, Louise, Michelle, Rikke, Kristine, Jørn, Lea D, Anita, Olivia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Nancy, Mia
•

Godkendelse af referater
o

Referatet fra d. 17. juni blev godkendt.

o

Lea har søgt Udviklingspuljen i Faxe Kom. om 24.000 til vinduer i containeren.

o

Tilskud til Klubhus renovering skal søges sammen med alm. tilskud i april 2020 med
henvisning til forhøjet grundlag.

o

Tilskud på 25% til vandkompleks er godkendt (søgt) i december 2018. Regninger
skal sendes til Faxe Kommune i 2019. Så vi skal samle hvad vi har, der kan
relateres til vandkomplekset.

•

Meddelelser
o

Lea, Anita og Betina deltog i mødet hos Faxe Kommune vedr. ændret metode til
beregning af tilskud. Lea har modtaget referat fra mødet, der udsendes sammen
med dette referat (Lea).

o

Der er Distriksrådsmøde i D4 den 11. september. Lea deltager – andre er velkomne
– tilmelding er 5. september.

•

Afholdte aktiviteter
o

Ridelejr (ikke et egentligt klubarrangement). Ridelejren var en stor succes.
Louise stod for arrangementet, men en del forældre var flinke til at træde til og
hjælpe. Husk at tjekke at børnene, der deltager, er medlem af HKR. Til næste gang
skal huskes, at der skal orienteres til Stengaards opstaldere i god tid omkring
teltplacering mv., så man kan planlægge sin træning i de par dage, ridelejren står
på. Der skal samles et oprydningshold, der – når alle har forladt pladsen – sørger
for at kiosken er ryddet op og rengjort og at affald er fjernet.

o

Arbejdsdage. Der har været virkelig mange til at hjælpe på arbejdsdagene, både i
terrænet og også på pladsen med maling og anden klargøring. Det har været dejligt.
Der skal skrives en reminder på FB om at folk skal huske at melde deres
hjælpertimer ind til hjælper-rangliste. Der mangler stadig gerigter omkring døren ind
til klubhuset. Lea spørger Peder H. om han kan hjælpe.

o

DM stævnet. Pt. er der et underskud på ca. 5-8.000 kr., men vi mangler tilskud fra
D4 og regnskabet er ikke helt afsluttet. Vi håber på at ende på et 0 for stævnet.
Agria kontaktede søndag Lea omkring at de ikke stod som sponsor på klassen på
Equipe – og at der ihvertfald ikke skulle stå andre sponsorer på den klasse. Vi
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rettede det omgående, men undrer os over, at vi ikke har fået retningslinjer fra DRF
omkring dette – og at det først er påtalt på sidste stævnedag. Lea bringer det op på
stævnekoordineringsmødet 2019 (hvis der afholdes et).
Manglende radioer var et problem. Jill har talt med DRF (Anne Silfwander) omkring
det, da radioer og udstyr blev afleveret. DRF har en ide om at give klubberne et
tilskud til at købe egne radiosæt – vi afventer mere fra DRF.
Et bord på opvarmningsbanen, der var skyld i 3 fald på opvarmningen, tages ud til
fremtidige stævner. Uheldene skyldtes bl.a. formentlig en falsk grundlinje på
springet.
Der skal bestilles 5 madpakker ekstra udover det forventede antal. Madpakker skal
dog kun gives til de, der melder sig som forhindringsdommere og ikke diverse
påhæng, der bare er taget med. Vi skal gøre forhindringsdommerne opmærksomme
på dette, når de melder sig til.
Salget fra vognen i terrænet var ok, men det havde været bedre, hvis det havde
været varmt vejr. Vi kunne etablere en selvbetjeningsbod i terrænet til alle stævner i
nærheden af speakeren.
Indsamling af forhindringsdommerlister forløb fint og hurtigt. Vi bør altid have én til
to dedikerede personer til dette. Det var lidt svært at komme forbi ved 4’eren på
marken, da springet fylder hele stien og man skal være vågen i forhold til bagfra
kommende heste.
Musik på PC’en fungerede fint, men den PC skal kun være til musik, så vi indkøber
en ekstra PC og usb net m.v. til dette.
Fotograf ”poolen” på springbanen fungerede fint og især også til banepersonalet,
der opholdt sig der, mens der var ryttere på banen. Vi vil lave en sådan pool til alle
stævner.
Øl-smagningen gik fint. Ikke så mange deltagere, men til gengæld meget hyggeligt
og der blev også solgt en del øl efterfølgende.
Fællesspisningen var en overvældende succes med ca. 80 deltagere.
Fællesspisning virker mere tiltalende for ryttere og hjælpere end rytterfest, så det
skal nok gøres sådan fremover. Vi skal huske nogle lyskæder, der skal sættes op i
teltene.
Der var igen problemer med parkering af lastbiler, der endte med at blokere hele
gårdspladsen. Vi skal tænke det bedre. Ved tørt vejr, hvor lastbilerne godt kan køre
på marken, skal vi måske tage en hegnspæl mere op ved indkørslen, så lastbilerne
kan svinge rundt. Evt. lade lastbilerne parkere på marken ved det gule hus.
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Vi skal sætte et skilt hvor markvejen krydser løbegangen, så vi kan få hestene til og
fra terrænbanen denne vej.
•

Kommende aktiviteter
o

DSP arrangement 21. september. Der er pløjestævne samme dag, som gerne vil
bruge kiosken til fællesspisning efter pløjning. Det skulle godt kunne lade sig gøre
at have både kiosk for DSP og fællesspisning for pløjerne.

o

Militarystævne 6. oktober. Officials er på plads. Vivan er dyrlæge. Propositionerne
blev gennemgået og startgebyrer tilrettet. Vi kører Nathalie Cup’erne og
Klubmesterskaberne som klasser i klasserne. Der er opbygning af baner i terrænet i
uge 39 (23.-29. september)

o

Klubmesterskab dressur og spring d. 12. og 13. oktober. Vi bruger
propositionerne fra foråret. Vi mangler pt. en dressurdommer. Når stævnet er slut
søndag, skal springbane og evt. dressurbaner ind for vinteren – så gerne mange
hjælpere.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Det gamle dressurhegn skal sælges samlet. Vi indkøber ”løse
dele” til det nye dressurhegn, der så kan bruges til at korte bane 1 af til 20x40 til
stævnerne. Der blev spurgt om vi kan få harvet dressurbanerne lidt oftere. Leif må
høres om det kan lade sig gøre (Anita?)

•

Regnskab og budget
o

Mobilepay bliver nu pålagt et månedligt gebyr på 49,- kr. til vedligeholdelse og
udvikling af systemet. Det synes dyrt for foreninger, der ikke som sådan er
forretninger. Vi må se om det er muligt at påvirke dette på nogen måde.

•

Eventuelt
o

Michelle har overtaget opdatering af ranglisterne i HKR. Betina har meddelt, at hun
træder ud af kioskudvalget ved generalforsamlingen i 2020.

•

Næste møde: Afholdes tirsdag d. 24. september kl. 19:00 på Stengaard.
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