Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 26. juli 2021
på Stengaard
Deltog: Betina, Rikke, Elizabeth, Jørn, Nancy, Dahlia, Birte, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Louise, Kristine, Mia, Lea D, Olivia


Godkendelse af referat
o

Referatet fra 9. juni 2021 blev godkendt.

o

I forbindelse med de regler vi vedtog sidst omkring stævnemedlemskab, var der
kommet et spørgsmål om en ponyrytter fra HKR måtte lave et dressurhold til
distriktsmesterskabet i dressur med 3 andre, der ikke er medlem af HKR. Vi blev
enige om, at det må de godt, hvis de 3 ryttere hver køber et stævnemedlemskab til
100 kr.



Meddelelser
o



Ingen meddelelser.

Fusion med RØSK
o

DRF har nu godkendt fusionen med RØSK. Det har givet os 7 nye medlemmer.

o

Det var et stort arbejde at hente spring m.v. hos RØSK, hvor de dog heldigvis tilbød
at hjælpe med transport af bænkeborde og resterende bomme.



Afholdte aktiviteter
o

Ridelejr 5-7 juli. Det var en virkelig god og velafviklet ridelejr. Der er kommet ros fra
mange deltagere – 18 deltog og der var fin opbakning fra forældre til at tage
”vagter”. Der var ros til deltagerne for meget fin opførsel på området alle dagene.
Fint med mønstringskonkurrence som afslutning og ”fødsel” af et nyt
klubmesterskab. Også de forskellige muligheder for undervisning med Mia var
populært – flere voksne ville gerne have deltaget i den undervisning, men var ikke
klar over, at man kunne (når man ikke var deltager i ridelejren).



Kommende aktiviteter
o

DRF Mesterskab for hold.


Der er ikke kommet så mange ønsker til opstaldning, så vi har afbestilt
rejsebokse. De, der ønsker opstaldning kan rummes i stalden. Lea skriver til
dem, der har bestilt opstaldning uden strøelse, at de ikke selv skal have
strøelse med.



Telte skal sættes op torsdag kl. 16 incl. borde og stole – Lea laver FB
opslag



Velkomst i teltet bliver fredag kl. 16:30. Vi bestiller 8 fl. Rosé vin hos Casa
Bazar og får nogen til at lave kager. Lea skriver på FB.
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Fællesspisning bliver lørdag kl. 18. Der er ikke kommet mange tilmeldinger
(det har nu ændret sig til 50 pr. 01.08.2021). Birte bestiller menu fra
Superbrugsen og finder på noget is til dessert. Birte bad om, at en anden
blev ansvarlig for borddækning lørdag. Lea ser på det. Vi har fået et fint
tilbud fra Grønskov vedr. øl til fællesspisning. Vi betaler for hvad vi bruger til
en meget fin pris. Der skal indkøbes krus til øl (Birte/Rikke). Grønskov vil
gerne have sit banner på en terrænforhindring som sidst (Rikke/Elizabeth).



Vi vil gerne have sat en trailer med et bord i terrænet, hvorfra der kan
sælges drikkevarer m.v.



Sponsorer er på plads. Jill henter rosetter, dækkener m.v. hos DRF. D4
kommer selv med dækkener m.v.



Banegennemgang: 2* - går selv, 100 – Laura (Lea spørger), 90 – Louise, 80
– Nancy.



Vaskeplads til hestene bliver ved møddingen.



Lea har bestilt 25 flagstænger hos kommunen.



Vi mangler lidt pant-poster – Birte/Lise M?



Aftensmad søndag – efter oprydning i terrænet – ca. 30 personer. Michel
(Rikke) laver 4 x lasagne. ½ vegetar, ½ alm.



Vi skal finde et tidspunkt, hvor dressurbanerne kan blive jævnet ca. midt på
dagen. Jill finder tidspunkt. Leif er der ikke til at køre traktoren, så vi skal
finde en der kan (Lea?)

o

Klubmesterskaber i dressur og spring. Propositionerne blev gennemgået og Lea
lægger dem op til endelig godkendelse af bestyrelsen inden ansøgning.



Nyt fra udvalgene
o



Ikke noget nyt.

Regnskab og budget
o

Vi har ikke modtaget pengene fra RØSK endnu. Betina rykker. Efter mødet har vi
fået oplyst, at RØSK skal afholde et afsluttende bestyrelsesmøde med et fuldt
afsluttet regnskab, inden de må overføre pengene til os. Det skulle ske snarest.



Eventuelt

o Ikke noget.


Næste møde: Afholdes onsdag d. 25. august 2021 kl. 19:00 på Stengaard
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