Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 20. september 2021
på Stengaard
Deltog: Jørn, Louise, Nancy, Betina, Elizabeth, Lea D, Birte, Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Mia, Kristine, Olivia, Rikke, Anita




Godkendelse af referat
o

Referatet fra 25. august 2021 blev godkendt.

o

Bredbånd – indtil videre undersøges kun tilslutnings interesse på Grønhøjgårdsvej.

Meddelelser
o

Der er Dialogmøde den 5. oktober kl. 19-21:30 på Bauneskolen i Dalby.

o

Der er D4-møde den 30. september på Riders Cup m. overrækkelse af præmier til
ranglistevindere 2020. Mødet er med spisning fra 18:30. Lea og Louise deltager.



o

Der er Frivillighedskonference d. 12. oktober i Kultunariet.

o

Lea og Jill deltager d. 23. september i Webinar om Papirløs bedømmelse.

Afholdte aktiviteter
o

Klubmesterskaber i dressur og spring.


Husk at ændre klassenavn på breddeklasserne i dressur til Sløjfeklasse. Lea
undersøger om det er muligt at oprette en decideret sløjfeklasse på GO.



Metode for klubmesterskab i spring skal være B6, med fravigelse af reglen
for opdeling på ponykategorier. Der skal ikke hæves højde i 2. runde.



I Dressur skal det kun være muligt at vælge dressurprogrammer, der kan
bedømmes af en D-dommer, da vi ellers har svært ved at finde 2 dommere
til klubmesterskaberne.




De hjemmelavede pizzaer var virkelig gode.

Kommende aktiviteter
o

DSP. Afholdes søndag d. 26. september og starter kl. 10. Der skal bestilles 20
sandwich til hjælpere. Begrænset udvalg i kiosk. Åbningstider kommer senere, når
vi kender starttiderne. Det er meget sen udmelding om tidsplan, men vi fandt det på
Equipe…

o

Military i oktober.


Vivan bliver spurgt om at være dyrlæge, da Julie ikke kan.



Katharina Hejn Mackenhauer er springbanebygger. Lea beder Katharina
tage kontakt til Louise eller Nancy for at få instruktion i at lave springbaner til
et militarystævne.



Der skal korrigeres lidt i formuleringen af begrænsningerne til
klubmesterskaberne. De skal være:
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Åben for ryttere, der ikke har startet individuelt DM i military i 2021 (i samme
kategori) og ekvipager, der ikke har opnået 2 eller flere placeringer i højere
klasser eller startet DM i military i kvalifikationsperioden (indeværende år +
de 2 foregående)



Der skal bestilles toiletter, også til p-pladsen.



Kioskens åbningstid bliver 07-18, da vi har ca. 100 starter.

o

Juletur. Betina undersøger hvilke planer Handelsstandsforeningen har.

o

Stævneaktiviteter 2022.


Da vi ikke har planlagt militarystævner endnu (vi har ikke fået besked fra
DRF om hvornår og hvordan de vil have ansøgning), venter vi med at
planlægge øvrige aktiviteter. Jill spørger DRF om deres plan.



Louise nævnte, at vi måske kunne forsøge med en international 2* i april,
hvor vi alligevel har 2*. Det skulle så være en CCI2*-S.



Vi talte også om at lægge et D-dressurstævne 2 uger efter et militarystævne,
når vi alligevel har banerne sat op.






Også en mulighed for at afholde små-stævner nogle aftener, blev nævnt.

Nyt fra udvalgene
o

Juniorudvalg. Instagram profilen hkr_anno1926 er oppe at køre

o

Sponsorudvalg. Alle sponsorer til oktober stævnet er på plads.

Regnskab og budget
o

Penge fra RØSK er kommet. Det blev ca. 34.000 efter regnskabet for 2021 er
endeligt afsluttet.



Eventuelt

o Vi er ikke helt tilfredse med vinderbuketterne. Vi forsøger at finde en anden
leverandør. Jill undersøger med Høm Gartneri.



Næste møde: Afholdes torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 19:00 hos Lea.
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