Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 3. marts 2020

Deltog: Elizabeth, Louise, Michelle, Betina, Rikke, Kristine, Nancy, Anita, Jørn, Lea D, Olivia,
Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Mia


Godkendelse af referat
o

Referatet fra mødet d. 20. januar blev godkendt.

o

Opfølgning på referatet: Sydbank er ok, når de sidste ID-oplysninger er indsendt,
dog kræver Sydbank en vedtægtsændring for at vi kan fortsætte som vi gør i dag. Vi
har fået udsættelse af dette indtil næste års generalforsamling. Jill og Lea ser på
formuleringen. Generalforsamlingen i D4 forløb hurtigt og med samme bestyrelse
efter valget. Det var ikke rigtig noget nyt.



Meddelelser
o

Der er prisoverrækkelse i Faxe Kommune, Kultunariet den 10. marts. Cecilie og
Petrea er indstillet. Lea deltager.

o

Haslev fylder i år 150 år som stationsby. Der afholdes flere arrangementer, hvor vi
måske også kan deltage som klub. Lea sender info til Lea D, som kigger på det.

o

Fra Distrik 4 – Den 17.03 inviterer D4 til møde omkring efteranmeldelser. Det
afholdes på Riders Cup. Jill deltager, hvis muligt.

o

Tilskud fra Faxe Kommune. Vi har fået tilsagn om 30% af isættelse af vinduer og
døre i containeren (4.500) og Grus til dressurbanerne (4.500). Vi har også søgt om
37.000 i tilskud til brusekabiner og vådrumssikring, men denne ansøgning er henvist
til Lokaletilskud. Lea kontakter kommunen om dette. Senest 1. april skal vi søge om
det årlige tilskud. Betina finder fakturaer for de ting vi skal søge om og regnskab til
indsendelse. Louise tager sig af indberetning af timer anvendt på vores faciliteter
for unge under 25.

o

Jill holder møde med Kristine Bitsch fra DRF den 11. marts vedr. Riders First
programmet.

o

Faxe Kommune udbyder et kursus for Kasserere i kommunes foreninger den 19.03
kl. 17:30-19:30. Betina deltager.



Afholdte aktiviteter
o

Træningsstævne i dressur d. 9. februar. Det var et populært stævne og
fungerede fint trods regn og blæst. Det vil være fint med lidt længere tid sat af pr.
rytter, da det giver forsinkelser som det er nu. Det betyder, at vi skal tage færre
starter ind, da dommer kun må dømme i 5 timer (og heller ikke vil længere). I år var
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der 38 starter. Hulegaard skal have 50 kr. pr. start, hvilket vi synes er lidt meget.
Dressurudvalget (Michelle) vil se på om der kan findes et andet ridehus til dette
arrangement.
o

Fastelavnsaktivitet d. 22. februar. Aktiviteten blev flyttet til søndag d. 23., da vi
ikke kunne låne udstyr fra 4H d. 22. Desværre blev arrangementet aflyst grundet for
få tilmeldinger. Måske skyldes dette, at det blev flyttet til søndag. Det blev besluttet
at planlægning og dato for 2021 skal laves tidligt. Det er juniorudvalget, der står for
arrangementet.



Kommende aktiviteter
o

Kursus i faldteknik d. 15. marts. Der er mange interesserede, men ikke så mange
tilmeldte. Nancy opdaterer med sidste tilmelding d. 11. marts. Der kan deltage op til
ca. 50, men vi håber på ca. 20-30 deltagere. Nancy sender reminder ud igen i
næste uge. Vi sørger for, at der kan købes vand og sodavand.

o

Arbejdsdag mandag d. 13. april (2. påskedag). Vi starter kl. 10. Der rengøres i
kiosken som serverer suppe til frokost. Vi skal male bomme og støtter – Lea og
Anita tjekker maling status m.v. Vi kan evt. også se på at få lavet fodhegn ved
dressurbanen ud til vejen. Nancy indkalder til møde i terrænudvalget, så det kan
besluttes hvad der skal laves denne dag. Lea sender mail-liste til Nancy.
Terrænudvalget melder tilbage omkring frokost.

o

Militarystævne d. 26. april. Alle officials er på plads. Morten Packert er TD.
Propositioner er klar. Vi har valgt B-programmet i 2*. Lea ansøger propositionerne.
Vi skal huske at lave og sætte et skilt ved vejen i ”firkanten” om at adgang for heste
er forbudt. Rikke undersøger om hun kan lave det. Lea indkøber nye medicalcard
holdere og nummerveste, som vi kan sælge.

o


Ridelejr. Louise og juniorudvalget finder datoer i uge 29, 30 eller 31.

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Mia har kontaktet Selina Solberg fra Atterupgaard med henblik på
kursus. Mia arbejder videre.

o

Springudvalg. Vil prøve at planlægge 1 eller 2 springstævner, når D4
stævneplanen er klar. Kristine tjekker D4 og foreslår datoer. Evt. skal opvarmning
være på grus + 10 min bane på græsbanen.

o

Terræn. Skal planlægge første møde.

o

Junior. Vil gerne prøve at lave træning og evt. konkurrence i ponygames. Evt. lånes
udstyr fra 4H eller D4. Det arbejdes på dato/er. Klubben kan også investere i noget
udstyr til dette.

o

Bredde. Vil prøve at få arrangeret Trec træning igen i år. Lea D arbejder videre.
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o

Sponsor. Rikke skriver til Bluehorse omkring poser til sandsække. Er begyndt at
samle sponsorer til april stævnet. Louise har kontakt til sponsor at billetter, som
gevinst til Hjælperranglisten.

o

Kiosk. Det nye kioskudvalg har haft møde. Fremover vil der kun være varm ret om
aftenen – ikke til frokost. Det er aftalt, at hjælpermad til terrænet fremover sættes i
Anitas sadelrum, så det ikke fylder i køkkenet. Der mangler nogle forskellige ting til
kiosken. Lea laver en indkøbsliste til Michelle, der kører i IKEA. Evt. kan vi også
købe termokrus til terrænet i IKEA.



Regnskab og budget
o



Ikke noget nyt.

Eventuelt
o

Vi skal have nye staldplaketter fra Formo.dk (de har vores logo allerede). Rikke og
Louise ser på det.

o

Vi har besluttet at købe nogle STORE rosetter til ranglistevinderne. Lea?

o

Vi planlægger en banetræning i spring og en Store Hestedag Cup (tidl. Subaru
Cup). Louise spørger Mia H om datoer.

o

Sportspony arrangementet i 2020 bliver d. 20.09. Det bliver så i denne weekend, at
vi også afholder klubmesterskaber i dressur og spring.

o



Vi vil prøve at søge DIF-puljen om en ny traktor.

Næste møde: Afholdes tirsdag d. 7. april kl. 19:00 på Stengaard.
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