Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 7. april 2020 via Zoom

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


Godkendelse af referat
o

Referatet fra mødet d. 3. marts blev godkendt.

o

Opfølgning på referatet: De fleste planlagte møder og kurser er blevet aflyst grundet
Covid-19. Rikke kontakter Bluehorse omkring poser til sandsække.



Meddelelser
o

Der er søgt om tilskud til ny traktor hos DIF (kr. 166.250). Vi kan forvente svar ca. 1.
maj.

o

Der er søgt aktivitetstilskud fra Faxe Kommune. De nødvendige fakturaer og
regnskab er indsendt.

o

Distrikt 4 har meddelt at klubbernes kontingent for 2020 nedsættes. Vi ved endnu
ikke helt med hvor meget.

o

På DRF GO er der nu kommet en mulighed for at tjekke, hvilke ryttere, der starter
for vores klub og vi kan dermed kontrollere om de har betalt kontingent. Lea har
lavet et tjek for HKR og fundet 7 ryttere, der har startet for HKR i 2020 uden at have
betalt kontingent. Lea kontakter disse ryttere.

o

Lea har også sendt en medlemsliste til Michelle og Kristine og der er også et par
stykker, der har benyttet vores baner uden at have betalt kontingent.
Michelle/Kristine melder til Lea hvem det er og Lea tager kontakt til de
pågældende.



Afholdte aktiviteter
o

Kursus i faldteknik d. 15. marts blev aflyst. Jesper Hein, der er instruktør, har
givet tilsagn om at komme på et senere tidspunkt, når det igen bliver muligt.



Kommende aktiviteter
o

Arbejdsdag mandag d. 13. april (2. påskedag) blev først udsat til 18. april og er
nu aflyst. I stedet forsøger vi at arrangere små arbejdsgrupper i terrænet, således at
vi evt. kan afholde træning i terrænet. Louise taget kontakt til Karin og Peder, for at
høre nærmere og for at få en liste over opgaver, der kan/skal laves for at banen kan
bruges til træning. Karin har meldt at banen kan gøres klar til stævne på ca. 14
dage.

o

Militarystævne d. 26. april er aflyst. Overnatning for official er afbestilt og Lea
afbestiller ambulance med håb om at betaling kan overføres til næste gang vi skal
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bruge den. Såfremt mindre forsamlinger (minimum 300) bliver tilladt efter 10. maj, vil
vi forsøge at holde et stævne på en af datoerne 17. maj, 21. maj, 23. maj eller 24.
maj. Louise taler med DRF Militaryudvalget.
o


Ridelejr afventer udmelding om restriktioner efter 10. maj.

Nyt fra udvalgene
o

Baner. Træning er nu tilladt på græsbanen. Man medbringer sin egen træner og så
få hjælpere som muligt. Al parkering skal foregå på P-pladsen (folden) bag
springbanen. De renoverede dressurbaner er nu klar til brug (og er rigtig gode ).
Der skal samles op efter ens hest – trillebør og redskaber står ved banerne. Der må
ikke longeres på disse baner, men på den lille bane og den lavtliggende bane. Der
må ikke køres/parkeres på dressurbanerne. Lea laver opslag på FB
medlemsgruppen.
Vi har fået tilsagn om tilskud til grus til banerne (kr. 4.500) fra Faxe Kommune og vil
søge igen senere i år.

o

Terræn. Der arbejdes på et nyt vandspring for enden af vallakfolden (ved
”jagtbordet”). Lea vil prøve at søge Gisselfeld om legat til etablering af vandspringet.



Regnskab og budget
o

Dokumentation er indsendt til Faxe Kommune. Vi skal se på, om vi evt. kan få noget
støtte fra en af hjælpepakkerne, hvis vi ikke får mulighed for at afholde et eller flere
at vores stævner i 2020.



Eventuelt
o

Rikke og Michelle har ikke mulighed for at hjælpe fysisk i 2020 så længe Covid-19
står på. Vil dog gerne hjælpe administrativt hjemmefra og Michelle også fysisk, hvis
det er opgaver med et minimum af kontakt til andre.



Næste møde: Afholdes mandag d. 4. maj kl. 19:00 virtuelt på Zoom. Såfremt der ikke er
kommet en udmelding fra regeringen inden eller den kommer d. 4. om aftenen, udskydes
mødet til onsdag d. 6. maj kl. 19:00 også på Zoom i Rikke’s møderum:
https://zealand.zoom.us/j/4443965292
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