Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 28. september 2020
Dels på Stengaard, dels via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Louise, Kristine, Nancy, Rikke, Anita, Mia, Dahlia, Olivia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Jørn, Birte, Lea D


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 7. september blev godkendt og der var ikke yderligere kommentarer i
tilknytning til det.



Meddelelser
o

Lea har søgt Faxe Kommune om tilskud i 2021 på 50.000 kr. til vedligehold af vores
baner. Vi har fået tilsagn om 30%, så vi skal selv bruge 35.000 for at få de 15.000.

o

Faxe Kommunes Dialog møde er aflyst.

o

Lea har spurgt DRF om tilbagemelding på vores kommentar til SBD til august
stævnet. De havde ikke forstået, at vi ønskede en tilbagemelding, men vil bringe det
videre til Springudvalget – så må vi se om vi hører noget fra dem.



Afholdte aktiviteter
o

Klubmesterskaber i spring og dressur 19. + 20. september. Afviklingen af
stævnet var fin. Der var lidt problemer med at deltagerne ikke respekterede, at
publikum ikke var tilladt og kun 1 hjælper pr. rytter. Vi måtte flere gange bede
publikum om at holde afstand på siddepladserne. Dressurdommerne
kommenterede ikke, at vi havde et større udvalg af dressurprogrammer, så det
prøver vi igen til næste år. Vi skal overveje springmetoden igen. Vi vil gerne have 2
runder, men på forskellige baner og måske lidt færre spring i 2. runde (dog gerne
ca. 8). Vi kan mere eller mindre selv vælge metode, blot vi beskriver i
propositionerne, hvad vi gør. Dette var rådet fra springdommeren, som i øvrigt var
god. Vi skal dog nok lige cleare det med Jørn, hvis han skal dømme
klubmesterskabet i 2021.



Kommende aktiviteter
o

Militarystævne d. 11. oktober. TD er Niels Degn. Der er arbejdsdag 3+4 oktober
og muligvis i løbet af næste uge, Nancy laver opslag på FB. Kristine bestiller 6
dommergaver. Anita bestiller toiletter til terrænet. Rikke spørger Signe om
rengøring af toiletter op til stævnet. Lea taler med Birte om kioskudvalg og
madpakker. Louise laver opslag på FB med reminder om sidste tilmelding og om
vigtigheden af at folk sidder ned. Vi bør nok have en vagt på parkeringen, der sikrer,
at der ikke er for mange hjælpere/tilskuere – og en sit-vagt, der sørger for, at folk
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sidder ned. Vi sætter stole frem, men opfordrer på Equipe, at folk selv tager stol
med.
o

Faldteknikkursus d. 15. november. Der er 4 tilmeldte nu. Sidste tilmelding er 11.
november. Nancy har oprettet en begivenhed på Facebook og vil reklamere mere
for kurset, når vi kommer tættere på.

o

Militarystævner i 2021. Vi søger om følgende datoer og klasser:
25. april 2021 – 70/80, 90, 100, 2*
15. august 2021 – 80, 90, 100 + evt. pony DM’er, D4 mesterskab
3. oktober 2021 – 70, 80, 90 m. klubmesterskaber (husk ingen OUT på de ordinære
klasser)
Lea taler med Karin inden datoerne ansøges. Frist er 18. oktober 2020.



Nyt fra udvalgene
o

Baner. Banerne skal tages ind for vinteren. En del af springmateriellet tages ind i
ridehuset i forbindelse med stævnet d. 11. oktober. Dressurhegn x 3 + resten af
springmateriellet tages ind i løbet af uge 42 – evt. arbejdsdag til dette i weekenden
17. og 18. oktober (sidste weekend i efterårsferien). Lav evt. opslag på FB.

o

Springudvalg. Sandsække er indkøbt. De står i en kasse i springdommerhuset,
Man må gerne fylde en eller flere, når man har tid. 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

Dressurudvalg. Der planlægges ingen dressurkurser/foredrag pt. grundet COVID19 situationen. Måske senere på vinteren alt efter, hvordan situationen udvikler sig.

o

Sponsorudvalg. Der er skaffet præmier til alle klasser til Miltarystævnet d. 11.
Dækkener er sendt til brodering og bliver forhåbentlig klar – Lea følger op. Lea har
bestilt nye plaketter – Lea følger op på, om de kan nå at komme til d. 11.



Regnskab og budget
o



Ikke noget nyt.

Eventuelt
o

Klistermærker i forskellige størrelse med klub-logo blev efterspurgt. Lea ser hvad
hun har på lager. Evt. skal vi bestille nogle.

o



Lea har bestilt 2. plads rosetter

Næste møde: Afholdes mandag d. 9. november kl. 19:00 hos Lea.
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