Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 10. maj 2021
på Stengaard og via Zoom
Deltog: Elizabeth, Michelle, Louise, Rikke, Kristine, Nancy, Olivia, Dahlia, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Jørn, Mia, Lea D, Birte


Godkendelse af referat
o



Referatet fra 12. april 2021 blev godkendt.

Meddelelser
o

C og D-stævner i dressur og spring i Q4-2021 og Q1-2022 skal ansøges nu i D4. Vi
vurderer, at det ikke er relevant for os.

o

Faxe Kommune afholder Kommunikationskursus om Foreningskommunikation d.
29.05 kl. 13-15 i Kultunariet.

o

Tina Czajkowski har henvendt sig til Lea vedr. mulig overtagelse af en gammel
kampagnevogn (S). Vi er interesserede. – Efterfølgende har Tina meddelt, at den
desværre allerede er afsat til anden side.

o

RØSK har vedtaget fusion med HKR. HKR skal afholde en ekstraordinær
generalforsamling for også at vedtage fusionen med HKR som fortsættende klub.
Den ekstraordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag d. 1. juni 2021 kl. 19:30 –
udendørs ved kiosken. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at få uddelt alle pokaler
vedr. 2020. Lea har fået alle pokaler og skal nu have dem indgraveret inden 1. juni.
RØSK fremsender regnskab og liste over materialer vi kan overtage til Lea, som
distribuerer til bestyrelsen. Lea laver indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
med fusionen som eneste punkt.

o

Vi blev enige om at få Zakobo til at opsætte vores hjemmeside med de relevante
funktioner for HKR. Jill kontakter Zakobo og prøver at få et prisnedslag, da vi ikke
kommer til at benytte en stor del af systemet. Der er en meromkostning på ca. 6.000
kr. om året. Anita foreslog, at vi får sponsorer til at betale 500 kr. om året for at have
deres logo på vores hjemmeside, for på denne måde at få dækket noget af
meromkostningen ind. Den primære grund til at vælge Zakobo er at få en
professionel hjemmeside, der er let at vedligeholde og kan opdateres af andre end
Lea, for at tage noget af arbejdsbyrden. Ligeledes kan der spares tid hos kasseren,
da mange bogføringer kan ske automatisk ligesom rapporteringer til kommunen
m.v. gøres lettere. Vi vil også have et samlet arkiv af dokumenter tilgængelige for
bestyrelsen.

Side 1 / 3



Afholdte aktiviteter
o

Militarystæven i april. Vi har fået en meget flot stævnerapport og vi mener også
selv, at stævnet forløb meget fint – selv med alle de ekstra foranstaltninger.
Parkering og temperaturkontrol forløb godt og velorganiseret med Kristine som
tovholder. Det fungerede også fint med Julie som dyrlæge. Lidt læringer fra stævnet
var:


Lille dressurbane noget ujævn op ad dagen. Banerne bør harves én gang i
løbet af en stævne dag. Anita bestiller et top-lag til den lille bane.



Jørn springdommer kommenterede, at afviklingen er god med kun 2
dressurbaner, så vi må gerne prøve at afvikle på denne måde. Det giver
nogle tidsmæssige udfordringer med mange starter, da vi så slutter meget
sent med dressur og spring, hvilket giver hjælperproblemer, da terrænet så
er i gang, men vi prøver at overveje om vi kan gøre det.



For-opvarmning i terrænet var godt bortset fra, at der skulle have været et
par spring på den opvarmning. Kan anbefales til fremtidige stævner, så
antallet af ryttere på selve opvarmningen holdes nede med bedre plads.



Der manglede hjælp til oprydning i terrænet efter stævnet. Dette skal være
et punkt på hjælperplanen. Det vil også være rart, hvis der var en varm ret
klar efter oprydningen (måske bliver flere så også).



Der var spørgsmål til madpakkerne. Flere sagde at de var gode. Bestod af
en sandwich (flere valgmuligheder), chokolade, kage og sodavand.



Flere ryttere har kommenteret, at det var dejligt med toiletter på P-pladsen.
Vi besluttede at have dette fremover, dog nok kun 2 toiletter, når der ikke er
zoneopdelt.



Kommende aktiviteter
o

DRF Mesterskab for hold. Lea og Jill holdt møde med DRF d. 5. maj. Deltagere fra
DRF var Susie (DRF), Anne (DRF) og Jan (udvalgsformand). Vi havde en snak om
krav fra hovedsponsor og diverse andet. Mesterskabet skal hedde Agria DRF
Mesterskab for klubhold (i Military). Agria og DRF leverer præmier til mesterskabet,
HKR doteringerne. Der er ingen krav i forhold til øvrige sponsorer ved stævnet.
Vedr. dyrlæge kører vi normalt tjek lørdag (dressurdommere og springdommer) og
søndag skal der være eftersyn alle heste (80 ikke nødvendig). Michelle spørger om
Julie kan til august stævnet. Jan henstillede til, at hvis der laves nye anlæg/spring
(f.eks. nyt vandkompleks), så skal det være færdigt i så god til, at det kan prøves af
inden for flow, bund. linjer m.v. Det kan evt. testes af nogle HKR-ryttere. Lea
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indkalder til nyt møde i Hold DM-udvalget, hvor vi skal se på propositioner, budget
m.v.
o

Aktiviteter i 2021. Vi vil gerne lave en Store Hestedag Cup kvalifikation. Louise
spørger Mia H efter en mulig dato. DSP vil gerne holde stævne d. 26. september.
Det bliver så uden HKR, da vi fastholder klubmesterskaberne i dressur og spring til
d. 18+19. september grundet at vi gerne vil have 14 dage imellem dette stævne og
vores sidste militarystævne d. 3. oktober.



Nyt fra udvalgene
o

Juniorudvalg. Juniorudvalget foreslog, at de opretter og administrerer en
Instagramkonto for HKR. Det er et godt initiativ og sættes i gang.

o


Regnskab og budget
o



Terrænudvalg. Der mangler redskaber til brug i terrænet. Louise indkøber.
Ikke noget at melde. Afventer bogføring af stævnet.

Eventuelt

o Der bliver tjekket op på folk, der bruger vores baner. Af Mia’s springryttere var der
kun en enkelt, der ikke have medlemskab.



Næste møde: Afholdes onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19:00 på Stengaard
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