Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 9. juni 2021
på Stengaard og via Messenger call
Deltog: Betina, Michelle, Rikke, Jørn, Nancy, Lea D, Olivia, Dahlia, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Elizabeth, Louise, Kristine, Mia, Birte


Godkendelse af referat
o



Referatet fra 10. maj 2021 blev godkendt.

Meddelelser
o

Vi har fået tilskud fra Faxe Kommune: Lokaletilskud på 31.543 kr. og
Aktivitetstilskud på 4.331,25 kr.

o

Fusionen med RØSK blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den
1. juni. Lea skriver til Nanna (formand for RØSK) omkring afhentning af
materialerne i henhold til listen. Lea beder Nanna kontakte Betina mht. overførsel
af kontosaldo.



Gæstemedlemskab/baneleje
o

Vi blev enige om at baneleje for at bruge vores baner pr. gang er 100,- kr. Det
gælder alle, der bruger banerne uden at være medlem af HKR.

o

For opstaldere på Stengaard kan man undtagelsesvist have en veninde/ven til at
ride sin hest en dag, hvor man ikke selv kan. Er det gentagne gange, skal der enten
betales baneleje eller rytteren skal melde sig ind i HKR.

o

Vi har ikke gæstemedlemskaber – et stævnemedlemskab kan fås for 100,- kr., hvis
man f.eks. har en ”ekstern” rytter, der skal ride på et hold for HKR.
Stævnemedlemskabet giver kun ret til at ride det pågældende stævne for HKR og
resultater kan ikke indgå i HKR’s ranglister.



Ny hjemmeside
o

De fleste synes godt om siden. Vi ønsker nogle tilretninger mht. sponsorers
synlighed og et smallere banner. Certificeringer skal også være synlige. Lea og Jill
ser på hvilke ting vi skal have med over og strukturen i menu-delen, og kontakter så
Zakobo for at få lavet siden færdig.



Afholdte aktiviteter




Ingen afholdte aktiviteter siden sidste møde.

Kommende aktiviteter
o

Ridelejr. Ridelejren afholdes den 5+6+7. juli. Louise laver opslag for endelig
tilmelding. Der er ønske fra juniorudvalget omkring forskellige aktiviteter, herunder
et Natteløb.
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o

DRF Mesterskab for hold. Hold DM-udvalget holdt møde den 25. maj. Referatet
udsendes samme med dette referat. Vi gennemgik de overordnede ting på mødet.
Budgettet siger lige nu et overskud på ca. 20.000 kr.
Lea laver propositioner, som sendes til gennemgang inden de ansøges. Lea
indkalder til nyt møde i Hold DM-udvalget, umiddelbart efter anmeldelsesfristens
udløb, da vi så ved ca. hvor mange starter vi har og hvor mange bokse, der skal
bruges.

o

Klubmesterskaber i dressur og spring. Afholdes den 18 og 19. september, med
dressur d. 18. og spring d. 19. Lea sender propositioner ud til gennemgang og de
fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

o

DSP-stævne afholdes den 26. september. Der skal være åbent i kiosken. Der skal
kun rides dressur.

o

Military i oktober. Vi venter med planlægningen af dette til et senere møde. Vi
afholder de små klasser med klubmesterskab for pony og hest.

o

Arbejdsdage. Vi planlagde arbejdsdage den 3. og 4. juli. Nancy hører Peder ad
om, hvad der skal laves i terrænet. Hegnet omkring springbanen skal males samt
mange forhindringer. Vi skal også se på materialet fra RØSK. Anita ser på maling
og indkøber det manglende.



Nyt fra udvalgene
o

Bane/Materieludvalget. Anita har indkøbt sveller til terrænet (af Kjetil) til 4.000 kr.
Der skal lejes en gravemaskine i 2 dage til at få gang i etablering af det nye
vandkompleks.

o

Dressurudvalg. Michelle har set på om vi kan få noget til dressurbanen til at holde
på fugten. Michelle undersøger. Evt. kan vi anskaffe os en harve/planer til at sætte
på en bil, så det ikke altid hænger på Leif at få ordnet dressurbanerne. En harve
kan fås til ca. 13.000 kr.

o


Regnskab og budget
o



Sponsorudvalg. Nancy indkalder til møde.
April stævnet gav et overskud på ca. 26.000 kr.

Eventuelt

o For længe siden har klubben placeret et komfur i kælderen hos Kirsten (skulle
måske bruges i kiosken). Kirsten vil rigtig gerne af med det nu. Jørn har lovet at
køre og Lea + flere tager med og får det kørt på genbrugen.

o Jørn griber stafetten med forsikringsselskab vedr. forsikringer på kiosken m. indhold
og får afklaret, hvad vi kan forsikre (containere i terrænet, materiel i skuret m.v.)
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o Betina hører Kim (tømrer) om vi kan på tilbud på udskiftning af afsatsen på trappen,
gulvet i køkkenet og tagrender på kiosken.



Næste møde: Afholdes lørdag d. 3. juli 2021 kl. 09:00 på Stengaard
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