Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 25. august 2021
på Stengaard
Deltog: Jørn, Mia, Nancy, Lea D, Olivia, Birte, Anita, Karin (delvist), Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Louise, Kristine, Betina, Rikke, Elizabeth, Dahlia


Godkendelse af referat
o



Meddelelser
o



Referatet fra 26. juli 2021 blev godkendt.
Ingen meddelelser.

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne DRF Mesterskab for hold.


Et velafviklet stævne med god deltagelse og ros fra officials, ryttere og
publikum. Meget fin stævne rapport – støvede dressurbaner blev påpeget.
En enkelt rytter blev diskvalificeret grundet mangelfuld vaccination.



Vi skal huske afmærkning/afspærring, så der ikke rides på græsset ved
kiosken. Og sørge for at der ikke fløjtes på både dressurbane og
springbane.



Der skal aftales en procedure omkring faldrapporter. Hvem samler dem og
sørger for at de bliver afleveret til TD. Det bør være sygeplejerskerne, der
samler og afleverer samlet. HKR laver en procedure.



Når vi har mesterskaber, skal præmieoverrækkelserne planlægges på
forhånd, med én person, der er ansvarlig for den enkelte
præmieoverrækkelse.



Vi skal huske Stengaard på sponsor-listen!



Sandwich i madpakkerne var noget smattede denne gang. Birte forsøger
fremover at få sandwich til madpakkerne fra SuperBrugsen. Ellers fin mad
og service til dommerne i terrænet. Når der siddes længe i terrænet specielt i april og oktober, vil det måske være godt, hvis man kunne servere
noget varm suppe i terrænet.



Der skal være kontakt tlf. nr. mellem kiosk og terræn, så behov for levering i
terrænet kan koordineres.



Vellykket velkomst med virkelig gode kager. Fint fremmøde inden
banegennemgang.



Fællesspisning var vellykket med mange deltagere. Maden var fin (kødet
blev lidt tørt hen ad vejen) og der var rigeligt.
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Kommende aktiviteter
o

Klubmesterskaber i dressur og spring. Tanja Seierø er SBD og Jørn er dommer.
Vi har 1 dressurdommer, Fie, som ikke må dømme højere end LA4 hhv. LA6. Lea
leder fortsat efter yderligere dressurdommere. Dressurbaner sættes op 17/09 kl.
16:00 – vi skal huske bil til sidedommer i Mesterskabsklasserne. Springbane sættes
op enten 17/09 eller 18/09 – Lea tjekker med Tanja.

o

DSP. Afholdes søndag d. 26. september. Der skal bestilles 20 sandwich til
hjælpere. Begrænset udvalg i kiosk. Åbningstider kommer senere, når vi kender
starttiderne.

o

Military i oktober.


DRF har spurgt om vi vil afholde finalerne i DRF Military Cup efter at
Kalundborg har aflyst. Da vi allerede har klasserne, siger vi ja, men pointerer
at tilmeldinger skal ske til normal frist. Lea laver propositioner klar og sender
til bestyrelsen for tjek.



Vi har besluttet, at der skal være disciplin-vindere til dette og fremtidige
stævner, indtil vi har opbrugt de gamle 1. plads rosetter.



Da vi har P90 skal vi have dyrlæge i terrænet og hesteambulance. Michelle
bedes kontakte Julie.



Jill spørger om Michael vil være stævnesmed igen.



Vi spørger Rikke om Michel vil lave lasagner igen til aftensmad søndag efter
oprydning.




Kioskens åbningstid er planlagt til 07-18, men justeres efter antal starter.

Nyt fra udvalgene
o

Juniorudvalg. Der er ikke rigtig kommet gang i HKR’s Instagram profil endnu.
Juniorudvalget arbejder på sagen.

o


Bredde. Skal vi ride juleoptog i Haslev i år? Lea hører Handelsstandsforeningen.

Regnskab og budget
o

Det endelige resultat for august stævnet afventer bogføring. Vi regner med et
overskud på omkring 30.000. Pengene fra RØSK skulle komme i starten af
september, når alle formalia er på plads.



Eventuelt

o Anita har skrevet om HKR vil have eget bredbånd på Stengaard. Etablering koster
4.000 kr. – Lea spørger Anita efter flere oplysninger, f.eks. abonnement m.v.



Næste møde: Afholdes onsdag d. 20. september 2021 kl. 19:00 på Stengaard
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