Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 1. marts 2021
via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Betina, Kristine, Nancy, Jørn, Mia, Olivia, Anita, Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Louise, Rikke, Lea D


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 10. december 2020 blev godkendt og der var ikke yderligere
kommentarer i tilknytning til det.



Meddelelser
o

Faxe Kommune har besluttet at give ekstraordinære tilskud fra Udviklingspuljen til
Folkeoplysningsforeninger. Vi har fået 7.104 kr.

o

DRF afholder Repræsentantskabsmøde d. 17. april. Der er tilmelding fra 17. marts.
Mødet afholdes virtuelt.

o

Lea har søgt Udviklingspuljen i Faxe Kommune. Vi har fået tilsagn om 25% til
Springmateriel (3.750 kr.), men fik ikke noget til dressurbogstaver. Ansøgning om
døre og vinduer til containeren skal behandles i en anden pulje. Vi skal indsende et
tilbud.

o

DRF ændrer i deres måde at Certificere på. Vi bliver kontaktet, når det er vores tur.

o

Vi har set, at Græsted står på GO med et C-stævne dagen før vores oktober
stævne. Lea har kontaktet udvalget, som dog mener, at det kun er en
terrænspringning, som det oprindeligt var oplyst som på stævneplanen. Lea har
bedt dem få det korrigeret på GO.

o

Vi skal søge Faxe Kommune om Aktivitets- og Timetilskud. Basis for Timetilskud
bliver 2019, Lokaletilskud er med basis 2020. Lea laver ansøgninger.

o

Faxe Kommune afholder et virtuelt kassererkursus d. 18. marts. Betina deltager.

o

Der har været afholdt D4 Årsmøde. Lea deltog virtuelt. Der var ikke meget at
rapportere. Bestyrelsen er uændret. D4 havde underskud i 2020, da klubberne blev
fritaget for at betale kontingent. I 2021 skal klubberne betale ½ kontingent.

o

D4 planlægger at afholde virtuelt Infomøde om reglement ændringer, som der
tilsyneladende er mange af. Vi skal sørge for at få tjekket Militaryreglementet inden
første stævne (Lea+Jill og gerne alle).



Afholdte aktiviteter
o



Ingen siden sidste møde.

Kommende aktiviteter
o

Generalforsamling. Vi forsøger at ”afholde” generalforsamlingen pr. mail med 14
dage til indsigelser og spørgsmål. Materiale, der skal udsendes, skal være

Side 1 / 3

Formandsberetning og Regnskab. Kontingent foreslås uændret. Der er 4
bestyrelsesmedlemmer på valg, der alle gerne modtager genvalg. De 4 suppleanter
modtager også gerne genvalg. Vi har pt. 4 junior repræsentanter. Olivia kan iht.
vedtægterne ikke genvælges, da hun fylder 18 i år. De 3 øvrige er villige til genvalg.
Vi plejer at overrække pokaler til generalforsamlingen. Dette påtænker vi i stedet, at
gøre til første stævne. Lea rykker medlemmer for manglende kontingentbetaling.
Alle opstaldere på Stengaard skal melde sig ind i HKR for at benytte
udendørsbanerne. Det er besluttet, at bestyrelsesmedlemmer betaler 100 kr. i
kontingent. Den resterende del af kontingentet går til at dække udgifter til kørsel
m.v. for klubben.
o

Arbejdsdage er planlagt til torsdag d. 1. april og mandag d. 5. april. Vi har rigtig
meget der skal males, også med tanke på Hold DM i august. Kristine bestiller
bomme m.v. Anita og Lea tjekker maling og malergrej, så vi er klar.

o

Militarystævne 25. april. Højder bliver 70, 90, 100 og 2*. Lea laver snarest
propositioner og beder os læse korrektur. Vi tager forbehold for evt. Coronarestriktioner. Ambulancen er bestilt. Officials er på plads på nær TD, som DRF skal
anvise. Vi har besluttet at undersøge om vi kan få anden dyrlæge. Michelle og Mia
undersøger pris og interesse. I skrivende stund er der lavet en aftale med Julie fra
Kasernen til 2.500 kr. til april stævnet.

o

Aktiviteter i 2021. Vi har ikke planlagt øvrige stævneaktiviteter/arrangementer pt.
grundet Corona situationen. Vi forsøger at lægge klubmesterskaberne midt i
september evt. sammen med DSP. Vi vil foretrække d. 18. og 19. september, da vi
så har 14 dage til det sidste militarystævne. Hvis det er sammen med DSP, så
afholder vi spring samme dag som DSP er på Stengaard og dressur den dag vi er
alene.



Nyt fra udvalgene
o

Juniorudvalg. Juniorudvalget vil gerne arrangere et ”rid for Peter Fischer”
Videostævne. Lea undersøger med Peter og juniorudvalg finder ud af, hvordan vi
gør det, med støtte fra øvrige i bestyrelsen.

o

Sponsorudvalg. Det meste er på plads til april stævnet. Mai-Britt Brage vil gerne
hjælpe til i sponsorudvalget. Nancy er i kontakt med Mai-Britt.

o

Dressurudvalg. Evt. planlægge et udendørsstævne, når man nu må være 25
personer til udendørs sportsaktiviteter. Dressurhegn sættes ud snarest – 1 20x60
bane og 1 20x40 bane.

o

Kioskudvalg. Vi har brug for flere hænder i kioskudvalget. Både til udvalget og som
hjælpere til stævnerne. Lea laver opslag.
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Regnskab og budget
o

Resultater for 2020 blev et overskud på 63.155,63 godt hjulpet af militarystævnerne,
der hver gav 27-30.000 kr. i overskud (maj og juni stævnerne tæller som 1 stævne).
De høje overskud i alle stævner er også præget at lave/færre doteringer. Resultatet
betyder, at vi har en egenkapital på godt 146.000 kr.



Eventuelt
o

Zakobo er ny samarbejdspartner for DRF og udbyder et system til håndtering af
hjemmeside, rideskole, medlemmer, events, regnskab, SoMe m.v. Betina og Jill
deltog i et Webinar, hvor systemet blev præsenteret. Vi har fået en tilbudspris på
startopsætning på 10.000 kr. og derefter 700 kr. pr. måned. Det ser ud til at kunne
spare meget tid for Lea og Betina og give vores medlemmer og os en bedre
platform at arbejde på. Jill kontakter Jesper Hvolgaard for at få nogle datoer, hvor vi
kan holde et indledende møde med dem. Vi tænker at Lea, Betina, Louise og Jill
deltager i dette møde.

o

Vi skal have kigget vores forsikringer efter, da vi ikke er helt sikre på, hvad vi har
dækket. Betina og Jørn får et par selskaber ud for at give tilbud og afklaring om,
hvad vi ønsker forsikret.

o

Vi skal have nedsat et Hold DM-udvalg, tilsvarende hvad vi gjorde til DM for J/Y.
Foreløbige medlemmer: Anita, Lea, Karin/Peder, Nancy og Jill.

o Telefonpælene, som vi købte sidste år, er nu ankommet. Anita afregner med Betina.


Næste møde: Afholdes mandag d. 12. april 2021 kl. 19:00 på Stengaard og/eller Zoom
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