Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 10. december 2020
via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Louise, Nancy, Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Rikke, Kristine, Jørn, Mia, Olivia, Anita, Lea D


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 9. november blev godkendt og der var ikke yderligere kommentarer i
tilknytning til det.



Meddelelser
o

Mesterskabspriser skal indstilles senest d. 4. januar 2021. Vi har 2: Liva og Maiken.
Priserne uddeles d. 23. april 2021.

o

Faxe Kommune har besluttet at give ekstraordinære tilskud fra Udviklingspuljen til
Folkeoplysningsforeninger. Vi må se om vi er heldige, at få del i dette.

o

Der er ansøgningsfrist til Udviklingspuljen for 2021 d. 15. december 2020. Vi vil
søge om Vinduer til Container - 50.000, Springmateriel – 15.000, Dressurbogstaver
– 4.000. Lea sender ansøgning.

o

Ryttermærker (undervisning og prøver) bliver digitale fra 2021. Det er måske noget
for juniorudvalget at se på.

o

Sydbank har meddelt, at der fra 6. januar 2021 vil beregnes negative renter på konti
med saldi på over 50.000 kr. I den anledning vil vi, på næste bestyrelsesmøde,
diskutere krav til minimums beholdning/minimum egenkapital i HKR.



Afholdte aktiviteter
o

Faldteknik kursus d. 15. november. Der var 8 elever til stede (trods 13 tilmeldte).
Det var et fint kursus med god plads i hallen. Instruktør Jesper var meget tilfreds
med deltagerne og deres engagement og evner, og vil meget gerne komme igen. Vi
prøver at planlægge et nyt kursus i foråret.



Kommende aktiviteter
o

Generalforsamling og rytterfest. Vi venter med at fastlægge en dato, grundet de
nuværende Corona restriktioner, men melder ud at det blive i 1. kvartal.

o

Aktiviteter i 2021


Træningsstævne i dressur med åben bedømmelse planlægges afholdt d.
14. februar. Vi følger udviklingen i restriktionerne og vurderer på næste
møde i januar, om vi kan gennemføre det.



Militarystævner 2021 er ansøgt til 25. april,15. august og 3. oktober. Vi har
endnu ikke fået besked om stævnedatoer for 2021, men det burde være klar
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før nytår. Der afholdes ikke stævnekoordineringsmøde, men planlægges af
Militaryudvalget.


Dressurstævner. Dressurudvalget vil forsøge at afholde nogle Ddressurstævner i løbet af 2021. Datoer kan først planlægges, når vi kender
Militarydatoerne (og Corona situationen). D-stævne datoer skal også
godkendes af D4.



Nyt fra udvalgene
o

Sponsorudvalg. Aveve var en skuffende sponsor i 2020. Men da vi har fået ny
foderleverandør på Stengaard, har det givet sig selv, da Krafft Foder har tilbudt at
være ny hovedsponsor med bedre præmietildelinger end dem vi havde fra Aveve.

o

Dressurudvalg. For at passe på den nye store dressurbane, er det besluttet at der
ikke må: springes, longeres og lægges bomme ud til bomarbejde på banen. Man
skal også huske at samle op efter sin hest. Michelle lægger opslag på FB.



Regnskab og budget
o

Regningerne fra Stengaard på grus og planering/forbedring af den store
dressurbane, er betalt og sendt til Faxe Kommune. Vi har også modtaget tilskuddet
på 19.500 fra Kommunen. Vi har fået regning fra Peder Hastrup på anskaffelser
m.v. til terrænbanen i 2020 på ca. 8.000 kr. Regnskabet for 2020 forventes klar tæt
på nytår og budget for investeringer 2021 tages op på næste møde, hvor vi så også
kender det endelige resultat for 2020.



Eventuelt
o

Horze er meget længe om at få broderet de 6 mesterskabsdækkener. De er stadig
ikke klar, hvilket er uheldigt i forhold til vinderne. Vi overvejer at finde en anden
leverandør. Jill finder pris på dækkener (2019) til Louise. Måske kunne vi bruge en
tidligere sponsor til broderingen og stadig købe dækkenerne hos Horze – eller finde
på en helt anden løsning.

o

Lea sender mail med kontingentopkrævning ud mellem jul og nytår med
betalingsfrist d. 31.01, da vi endnu ikke kender generalforsamlingsdatoen, men
forventer at det tidligst bliver i februar.



Næste møde: Afholdes mandag d. 18. januar 2021 kl. 19:00 hos på Zoom (mødested kan
ændres, hvis det er muligt at mødes fysisk).
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