Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 14. oktober 2021
hos Lea
Deltog: Jørn, Louise, Nancy, Betina, Elizabeth, Birte, Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Mia, Kristine, Olivia, Lea D, Rikke, Anita




Godkendelse af referat
o

Referatet fra 20. september 2021 blev godkendt.

o

Jill skal huske at tale med Høm Gartneri om buketter

Meddelelser
o

Louise og Lea deltog i D4-møde. Direktør for DRF Morten Rodtwitt deltog og
fremlagde forskelligt.

o

Ryttermærker er nu online – det kunne være noget for juniorudvalget at se på. Lea
finder nærmere information.

o

Lea er blevet kontaktet af DRF omkring re-certificering. Dato foreslået er 21/10 kl.
12:30. Tidspunkt er dårligt for os. Og vi mangler stadig information om, hvilke
fordele vi har af certificeringen. Lea kontakter DRF igen for at få denne info og
måske aftale nyt tidspunkt.

o

DRF afholder sikkerhedskursus – Lea undersøger om det kan være noget for os.

o

C+D-stævner i dressur og spring, der ønskes afholdt i 2.+3. kvt. 2022 skal ansøges
senest 15.11.2021.

o


Der arbejdes videre på om det er muligt at etablere et kvadrillehold på Stengaard.

Afholdte aktiviteter
o

DSP den 26. september.


o

Såvidt vi ved, forløb det fint. Der var lidt salg i kiosken.

Militarystævne den 3. oktober


Stævnet blev afviklet fint – vi har fået en meget flot stævnerapport.



Vi forsøgte os med papirløse kritikker, hvilket gik over forventning bortset fra,
at udsendelse måtte ske manuelt grundet manglende funktion i militarydelen
af Equipe. Funktionen er efterfølgende etableret.



Stævnet giver et mindre overskud grundet højere dommerudgifter og
doteringer samt lavere indtægt på startgebyrer, da de var sat lidt lavere end i
2020.



Springbanen fik nogle kommentarer, også fra TD. Vi vil gerne bruge
banebyggeren igen, men med yderligere vejledning.
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Til klubmesterskaberne skal vi også sætte på, at man gerne må starte 2
heste, men kun kan placeres på den ene. Dette skal også gælde for dressurklubmesterskaberne.



Kommende aktiviteter
o

Juletur. Der bliver juletur i år – vi afventer dato.

o

Stævneaktiviteter 2022.




Ansøgning til militarystævner er i år elektronisk. Vi ansøger om følgende:


24. april med højderne 70-90-100-2* (evt. international 2*)



21. august med højderne 80-90-100-2*



2. oktober med højderne 70-80-90

Generalforsamling m. rytterfest er planlagt til 29. januar 2022


Elizabeth, Louise, Rikke og Betina er på valg. Elisabeth og Louise
ønsker at udtræde (fortsætter i terrænudvalg). Bestyrelsen foreslår
Nancy som nyt medlem og holder bestyrelsen på 7 personer.



Dressur – åben bedømmelse med Peter Fisher, planlægges til 13. eller 20.
februar 2022.



Fastelavn er den 27. februar 2022. Juniorudvalget ser på at lave et
arrangement.



D-dressurstævne d. 7. eller 8. maj efter militarystævnet, da baner er oppe?
Dressurudvalg, hvad siger I?



Klubmesterskaber i dressur og spring er foreløbig planlagt til 17.-18.
september 2022.




Springstævne? Evt. et B0 stævne?

Nyt fra udvalgene
o

Stævner generelt. Fremover ser bestyrelsen gerne, at de enkelte udvalg tager
mere ansvar for deres område. Terrænudvalget styrer og lægger mange timer på
terrænbanen, men vi ønsker også, at springudvalget tager ansvaret for springbanen
og dressurudvalget, ansvaret for dressurbanerne, til militarystævnerne. Det handler
om at være styrende på klargøring/opsætning af baner, med planlægning af dato,
”indkaldelse” af hjælp via FB, aftale med SBD osv. Da en del af bestyrelsen ikke
deltog på mødet, vil det blive taget op på næste møde.

o

Terrænudvalg.


Det var positivt med så mange, der var til oprydning og det var i en glad
atmosfære. Det er virkelig dejligt med aftensmad til hjælperne efter
oprydningen.
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Elizabeth har bedt om budget til ”faste” planter i terrænet. Der er bevilget
5.000 kr.

o

Kioskudvalg.


Birte har fået et budget på 5.000 kr. til indkøb af diverse til kiosken, bl.a. til
reol i rytterstuen, mere orden i rengøringsrummet og diverse til køkkenet.



Vi skal have kigget på diverse reparationer i kiosken – tagrender, vinduer og
gulv.



Regnskab og budget
o

Resultatet for 2021 ser ud til at blive et lille positivt resultat (uden beløbet fra
RØSK). Vi har fået meget lidt tilskud fra kommunen – Betina og Jill ser på det.

o

Udover diverse reparationer i kiosken, ønsker vi os også yderligere et dommerhus.
Måske kan vi finde en sponsor til det. De 3 eksisterende dommerhuse skal gåes
efter og repareres, hvor nødvendigt og ruderne bør udskiftes.



Eventuelt
o

Vi skal have kigget på og nedskrevet reglerne for betaling for brug af spring- og
dressurbaner, ”stævnemedlemskab” og træning i terrænet.

o Hjælperne i kiosken er velkomne til Generalforsamlingen/rytterfest – også selvom
de ikke er medlemmer af HKR.

o I 2022 skal vi også have ”føl” til oplæring i planlægning og afvikling af
militarystævner på Equipe. Therese Brandt vil gerne læres op. Måske kan der også
læres andre op i andre discipliner, både ansøgning på GO og planlægning/afvikling i
Equipe.



Næste møde: Afholdes torsdag d. 25. november 2021 kl. 19:00 evt. på Café Klinker.
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