Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 7. september 2020

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


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 30. juli blev godkendt og der var ikke yderligere kommentarer i
tilknytning til det.



Meddelelser
o

Lea har søgt tilskud til grus til banerne.

o

DRF har fået en ny samarbejdspartner, Zakobo, det leverer et samlet
administrationssystem til rideklubber. Vi vurderede dog, at det var for dyrt til vores
behov. Er nok mest velegnet til klubber med Rideskole og meget store klubber.

o

Faxe Kommune afholder Dialog møde på biblioteket i Haslev den 7. oktober kl.
18:00-20:30. Tilmelding senest 30.09. Lea og Louise planlægger at deltage. Hvis
flere vil med, så giv Lea besked.

o

Vi skal indsende kvitteringer til kommunen for de tilskud vi søgte i 2019. Anita rykker
for kvitteringer.



Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne 9. august. Afviklingen af stævnet var fin. Vi har ikke fået respons
fra DRF på den kommentar vedr. banedesigner vi anførte på stævnerapporten. Lea
påtænker at kontakte DRF Military herom. I stævnerapporten er nævnt, at ridende
dyrlæge ikke er hensigtsmæssigt. Vi har også fået denne kommentar i tidligere
stævnerapporter. Vi tager op til overvejelse, om vi kan finde en anden løsning.



Kommende aktiviteter
o

Klubmesterskaber i spring og dressur 19. + 20. september. Alle officials er på
plads. Der skal bruges 4 dommergaver. DSP holder stævne over 1 dag (søndag),
hvor vi troede, at det var over 2 dage. Lea og Jill koordinerer med DSP, når
anmeldelsesfrister er udløbet.

o

Militarystævne d. 11. oktober. Dommere er på plads. TD skal findes, da vi ikke
skal have overdommer, men kun TD. Mesterskaberne afholdes i CNCP80 og
CNC90. Lea laver udkast til propositioner og i udelukkelseskriterierne skal anføres,
at det gælder resultater eller andet i kvalifikationsperioden, der er indeværende år +
de 2 foregående år.

Side 1 / 2

o

Faldteknikkursus. Kurset er aftalt, med instruktør Jesper Hein, til søndag d. 15.
november kl. 13-15 i hallen ved Kultunariet. Nancy har oprettet en begivenhed på
Facebook og vil reklamere mere for kurset, når vi kommer tættere på.



Nyt fra udvalgene
o

Springudvalg. Jill bestiller sandsække på BilligVVS til 19 kr. pr. sæk. Vi skal så
have dem fyldt – gerne inden klubmesterskabsstævnet. Der skal bestilles flere
holdere og sikkerhedsholdere og vi skal finde ud af, hvilke spring vi mangler bomme
til, så vi kan bestille bommene hjem og have dem klar til maling på første
arbejdsdag i 2021.

o

Juniorudvalg. Der er ønske om et kursus i styrketræningsøvelser. Louise kan
hjælpe med instruktør – udvalget vender tilbage med evt. datoer. Pony Games
planlægges til uge 42. Udvalget vender tilbage med et oplæg.



Regnskab og budget
o



Eventuelt
o



Der var et overskud på ca. 23.000 på august stævnet.

Intet.

Næste møde: Afholdes mandag d. 28. september kl. 19:00 på Stengaard. Birte inviteres.
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