Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 12. april 2021
via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Louise, Rikke, Kristine, Nancy, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Jørn, Mia, Olivia, Lea D, Dahlia, Anita, Birte


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 1. marts 2021 blev godkendt. Vi skal have læst Militaryreglement og
Fællesbestemmelser igennem-Jill.



Meddelelser
o

Vi har fået en henvendelse fra Magasinet Hest om at kommer på deres samlede
liste over klubber i DK mod at de får en reklame på vores hjemmeside. Vi takker nej.

o

DRF afholder Repræsentantskabsmøde d. 17. april. Der er tilmelding fra 17. marts.
Mødet afholdes virtuelt. Lea har sendt links til møde, som vi alle kan benytte.

o

Casa Bazar vil gerne have deres logo på vores hjemmeside. Jill sender logo til Lea.

o

RØSK har igen henvendt sig vedr. fusion med HKR. DRF har meddelt, at det skulle
være en let sag. Vi er interesserede og vender tilbage efter stævnet. Lea beder om
at få regnskab til gennemsyn.



Afholdte aktiviteter
o

Generalforsamling. Lea har kun modtaget en enkelt bemærkning, som var ros til
bestyrelsen og klubben. Vi betragter derfor beretning og regnskab som godkendt og
de foreslåede bestyrelses-, udvalgs- og revisorkandidater som valgte.
Vedtægtsændring betragtes også som godkendt. Jill laver referat. Lea retter
vedtægter. Vedtægter og referat af generalforsamlingen sendes til Sydbank.
Bestyrelsen konstituerede sig selv med Lea Weisdorf som formand, Kristine Friis
Kjær som næstformand, Betina Christensen som kasserer og Jill Melby som
sekretær. Vedr. uddeling af pokaler mangler Thomas at aflevere sin. Lea og Louise
rykker Thomas. Lea får pokaler indgraveret og så må vi finde en måde at få dem
afleveret på – evt. bare udlevering ved afhentning.

o

Arbejdsdage. Der var fint fremmøde til arbejdsdagene både i ridehuset og i
terrænet. Der er malet meget, men der mangler stadig noget. Terrænet havde også
arbejdsdag i den efterfølgende weekend og er nået langt med klargøring. Der
arbejdes igen i den kommende weekend. Lea laver FB opslag torsdag. Nancy
tjekker maling i ridehuset til evt. brug i terrænet. Plan for arbejdet i terrænet laves i
løbet af ugen.
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Kommende aktiviteter
o

Militarystævne 25. april. Stævnet har været aflyst af DRF og er nu tilbage igen.
Beslutning om alligevel at afholde stævnet blev taget hurtigt og med deltagelse af
kun en del af bestyrelsen. Vi husker til en anden gang, at hele bestyrelsen skal
inddrages i beslutningen – gerne på basis af oplæg fra en mindre gruppe af
bestyrelsen. Vi har både Corona- og Herpesrestriktioner til dette stævne.


Parkering laves i 5-6 zoner med max 25 ryttere i hver zone. Hver rytter må
medbringe max 1 hjælper. Zonerne inddeles efter klasser og hvilken bane,
der skal rides på. Ryttere fra de forskellige zoner må IKKE blande sig med
hinanden.



Ved ankomst SKAL der tages temperatur på hestene INDEN de læsses af.
Temperaturtagningen skal overvåges af en voksen HKR-repræsentant og
noteres på liste. Ved temp. over 38,3 skal hesten og evt. anden hest i
samme trailer afvises og forlade stævnepladsen og indberettes til DRF. Vi
skal derfor have nogle hjælpere til at være temperatur ”overvågere”, som
skal være til stede på parkeringspladserne til alle er ankommet.



Der rides på 2 dressurbaner, der har hver sin opvarmningsbane. Evt. skal
nogle ride dressur lørdag eftermiddag af hensyn til tidsplan.



Der skal være 2 springopvarmningsbaner, men vi kan nøjes med 1
springbane, da der kun er 1 rytter på banen ad gangen. Mette har lavet en
plan for banerne, der sættes op fredag kl. 16:00.



Der skal være 2 terrænopvarmninger og næste klasse må først flytte til den
sidste opvarmningsbane, når sidste rytter i foregående klasse er startet.



Kiosken vil være åben, men i tidsintervaller for de forskellige
parkeringszoner.



Vi undersøger om vi kan sætte toiletter på parkeringszonerne, så der er 1
toilet pr. zone (uden at det bliver meget dyrt for os). Alternativt ekstra toiletter
på gårdspladsen, men så med tidsinddeling.



Udlevering af rygnumre vil være på parkeringspladsen i hver zone efter
temperaturtagning, og bruges så også som en kontrolforanstaltning.



Vi beslutter senere hvorledes præmier, sløjfer og doteringer skal uddeles.
Sponsorpræmier er på plads, også hvis vi er nødt til at lave 2 90 H klasser.



Ved banegennemgangen om lørdagen laves 3 zoner med skilte på græsset
ved kiosken. Et for 70, 90 og 100, så folk samler sig der, efter hvilken højde
de skal ride. Louise går 70, Nancy går 90 og Lea spørger Laura om hun vil
gå 100.
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På Equipe beder vi rytterne om at meddele os samkørsel, så vi kan
planlægge placering i P-zone.



Springmateriel køres ud på græsbanen i weekenden 17.+18. (nok d. 18.
efter frokost). Materiellet på dressurbanen, der bruges til træning læsses på
bomvognen, når springning er slut d. 20. og vognen køres over på
græsbanen (kan trækkes af gator’en).

o

DRF Mesterskab for hold. Vi har holdt det første møde i udvalget. Referatet
sendes ud til bestyrelsen sammen med dette referat. Jill sender pfd-version til Lea.
Vi afventer nu en dato for forberedende møde med DRF. Lea rykker DRF.

o

Aktiviteter i 2021. Vi har ikke så meget andet i planerne lige nu end
militarystævner, klubmesterskaber og evt. ridelejr. Vi har ikke hørt om DSP har
fastlagt en dato-Anita. Vi vil gerne lave en Store Hestedag Cup kvalifikation.
Lea/Louise spørger Mia H efter en mulig dato.



Nyt fra udvalgene
o

Juniorudvalg. Video-rid for Peter Fischer: Der kom kun 2 programmer ind (med
samme rytter). Vi tænker, at det nok har at gøre med, at stævnerne var startet op
igen.

o

Dressurudvalg. Vi har fået det nye sæt bogstaver til 20x60 bane. Om sommeren
støver den store bane meget og den blænder også i skarpt lys. Det skulle være
muligt at få noget, der kan blandes i banen, så den holder bedre på vand og måske
så heller ikke blænder så meget. Michelle taler med Leif om det.

o

Springudvalg. Det indkøbte springmateriel er af fin kvalitet. Kraftige bomme uden
revner, som bør have lang holdbarhed.



Regnskab og budget
o



Ikke noget at melde.

Eventuelt
o

Vi ser igen lidt problemer med at folk bruger vores baner uden at være medlem af
klubben. Bestyrelsen modtaget en forenklet medlemsliste og opfordres til at
kontrollere de ryttere, der rider på banerne. Der kan være en gråzone for hvis en
ven rider ens hest. Hvis det kun er en enkelt gang i mellem er det ok, hvis det er fast
skal vedkommende være medlem af klubben. Lea lægger op i medlemsgruppen på
FB, at vi holder øje.

o

Der skal laves et skilt med ”Ingen heste på græsset” ved kiosken. Der skal også
laves et opslag om det på FB begge HKR-grupper - Lea
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o

På indgangene til stalden sættes skilte med ”Kun adgang for opstaldede/
pensionærer”, så vi kan undgå at ryttere, der kommer til træning, går i stalden for
f.eks. at hente vand eller som genvej til toiletterne – Lea laver og laminerer.

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 – Er der noget nyt? Betina/Jørn

o Vi havde aftalt møde med Zakobo (ny hjemmeside m.v.) til i aften før
bestyrelsesmødet. Vi udsatte mødet for at kunne starte bestyrelsesmødet tidligere.
Ny foreslået dato er 29.04. kl. 19. Jill skriver ud.



Næste møde: Afholdes mandag d. 10. maj 2021 kl. 19:00 på Stengaard og/eller Zoom
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