Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 30. juli 2020

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


Godkendelse af referat
o

Vi holdt et kort bestyrelsesmøde d. 4. maj på Stengaard/Zoom, hvor referatet fra 7.
april blev godkendt. Mødet bestod derefter af planlægning af de 2 ”Corona-stævner”
hhv. 20.+21. juni og 4.+5. juli. Klasser blev hhv. 70,90,100 og P1* i juni og 100, P1*
og 2* i juli. Der blev aftalt arbejdsdage og opgaver blev fordelt. Resten af
planlægningen foregik herefter via messenger, primært Louise, Lea og Jill.

o

Opfølgning på referatet fra 7. april: Vi fik nej fra DIF vedr. tilskud til traktor. D4 har
meddelt, at klubberne ikke skal betale kontingent i 2020.



Meddelelser
o



Vi fik 8.000 kr. i tilskud fra DIF vedr. Corona-hjælp.

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævner 20.+21. juni og 4.+5. juli. Afviklingen af begge stævner gik fint,
dog noget langtrukket med få starter, pauser og over 2 dage. Vi fik meget ros fra
både DRF Militaryudvalget og fra rytterne, der var meget glade for, at vi ville give os
i kast med at holde stævne under de givne forhold. Vi fik også meget fine
stævnerapporter fra TD. Alt i alt gav stævnerne tilsammen ca. 18.000 i overskud +
de 8.000 vi har fået i kompensation.

o

Ridelejr 26. til 28. juli. Det gik rigtig godt. Der var 12 deltagere – lidt færre end
sidste år – men faktisk et bedre antal og alle medlemmer af HKR. Der var 2 voksne
til overnatning og mange forældre gav en hjælpende hånd. Overnatning var i telte
og spisning foregik i rytterstuen. Der var foredrag af Anita om DSP-avl, Cecilie om
Military og Catarina om grooming arbejde – alle meget spændende. Deltagerne
lavede selv koreografi til en kvadrille, som de fremviste for forældrene inden
afhentning tirsdag. Juniorudvalget fik også inspiration til at lave nogle flere
arrangementer. Ridelejr står også på kalenderen i 2021.



Kommende aktiviteter
o

Militarystævne d. 9. august. Vi holder det som et normalt 1-dags stævne. På
mødetidspunkt var der ca. 70 tilmeldte (som endte med at blive 125). Vi laver 3 ppladser, for trods alt, at have lidt opdeling og bedre plads til rytterne. 1 areal bag
springbanen og 2 bag dressurbanerne. Det ene bliver forbeholdt de ryttere, der
kører sammen/har flere heste med, som skal starte forskellige klasser.
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I rytterinformationen/kiosken må der kun være 7 personer ad gangen. Adgang kun
til at foretage køb, ingen øvrigt ophold indendørs. Der vil også blive et Kiosk-salgs
vindue og et Sekretariats vindue. Vi skal lave skilt til yderdøren. Der laves ikke varm
mad til frokost eller aften. Mad bliver 3-4 forskellige færdigblandede salater,
Frikadellesandwich og toast. Franskbrød m. ost om morgenen. Birte aftaler med
Mette (April) om indkøb. Lea bestiller madpakker fra Faxe smørrebrød til hjælpere.
Når stævnet er slut, serveres rester til de, der skal have aftensmad.
Vi skal huske at køre nogle sække træpiller ud på springbanen, så vi kan lægge
dem på støtter, hvis det blæser.
Sponsorudvalget forsøger at skaffe sponsorgaver til så mange klasser som muligt.
Banegennemgang ledes for 90 af Kristine og for 80 af Nancy. Øvrige højder går
selv. Vi mangler en B-dommer i dressur til 2*. Dette er løst ved at bruge 2 Cdommere i klassen. Den ene dommer, dømmer herefter 90H klassen, så vi kan
nøjes med 3 dommere. Peder Rosted er TD, Sofie er OD og John Bollhorn er SBD.
o

Klubmesterskaber i spring og dressur 19. + 20. september. Afholdes sammen
med DSP arrangementet. Spring bliver lørdag og dressur søndag, da det passer
med DSP. Lea sender propositionerne ud til gennemgang inden de lægges på GO.
Michelle spurgte om man kunne lave dressurprogrammet valgfrit opdelt på
sværhedsgrader. Lea sender en liste med programmer og sværhedsgrader ud
sammen med propositionerne. Vi skal også have tjekket op på metoden i
springning, da det gav problemer sidste år.

o

Faldteknikkursus. Jesper Hein er igen klar til at kunne afholde kursus. Vi foreslår
en af dagene i weekenderne 7.+8. november eller 14.+15. november. Nancy
kontakter Jesper for at aftale dato.

o

Militarystævne d. 11. oktober. Bliver i højderne 70, 80 og 90 med
klubmesterskaber.



Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Der arbejdes på at finde kurser uden hest/foredrag til
vintersæsonen.



Regnskab og budget
o

Overskud på ca. 18.000 i alt på de 2 corona-stævner og vi har modtaget 8.000 fra
corona-hjæpepakken igennem DIF. Ingen kontingent til D4 i 2020.



Eventuelt
o



Intet.

Næste møde: Afholdes mandag d. 7. september kl. 19:00 på Stengaard. Birte inviteres.
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