Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 25. november 2021
hos Lea
Deltog: Michelle, Mia, Kristine, Betina, Elizabeth, Dahlia, Lea og Jill
Afbud fra: Jørn, Louise, Nancy, Olivia, Lea D, Rikke, Birte, Anita


Godkendelse af referat
o



Referatet fra 14. oktober 2021 blev godkendt.

Meddelelser
o

Lea har søgt Faxe Kommune om tilskud til regning for udgravning af vandspring. Vi
har fået 25% af de 12.500.

o

Faxe Kommune holder prisuddeling i Kultunariet d. 28. marts 2022. Vi har en del,
der skal modtage priser. Lea melder ind inden 3. januar 2022.

o

Danske Bank Haslevfonden laver uddelinger. Vi når ikke at søge i år, men skal
huske det til næste år.

o

DRF har indført kåring af Årets Official. Skal vi indstille? Tænk over det til næste
møde. Man kan indstille i perioden 1. januar til 15. februar 2022.



Ny hjemmeside
o

Vi er næsten klar til at gå live med den nye hjemmeside.

o

Vi har planlagt et Zoom online kursus for bestyrelsen torsdag d. 9. december
kl. 20-21, hvor Lea og Jill viser de forskellige funktioner. Håber alle kan deltage.

o

Alle i bestyrelsen (også suppleanter) bedes oprette en profil på
HKR.Zakobo.dk, så I kan blive tildelt en bestyrelsesrolle – meget gerne inden d. 9.
december. I skal vente med at ”melde jer ind”, til I har fået tildelt en
bestyrelsesrolle. Når I så melder jer ind, skal I gennemføre betaling – der trækkes
ikke noget før 1. januar 2022 og medlemmer med bestyrelsesroller har reduceret
kontingent.

o

Lea gennemgår de HKR mail-adresser vi har og sletter de, der ikke er relevante for
flytning. Lea kontakter Wannafind for at undersøge om gamle mail kan eksporteres
til nyt system.

o

Når der betales i det nye system, er der et gebyr til Clearhouse, der står for
betalingerne. Vi har besluttet at klubben betaler dette gebyr på kontingenterne, men
vi foreslår, at kontingentet hæves 10 eller 20 kr. fra 2023, da klubben ikke kan blive
ved med at dække alle de gebyrer, negative renter m.v. vi pålægges pt. Jill tilretter
kontingenter i systemet.
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o

Vi gennemgik de 2 dokumenter omkring Baneleje og Brug af terrænbane samt
Propositioner til klubmesterskaber. Alle dokumenter blev godkendt og kan lægges
på hjemmesiden under punktet Reglementer.

o

Vi diskuterede om medlemmer skal til at betale et mindre beløb i baneleje, da vi
tilsyneladende er den eneste klub, hvor der ikke betales for medlemmernes brug af
baner. Da vi har mistet ca. 30.000 i tilskud fra Faxe Kommune, netop til
udendørsbanerne, er vi nødt til at se på andre muligheder for at få nogle indtægter.
Vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. Opstaldere på Stengaard skal ikke
betale baneleje.

o

Ranglisterne skal opdateres på en lidt ny måde via en excel fil. Jill viser Michelle
hvordan. Reglerne for indberetning til Ranglisterne skal lægges på hjemmesiden
under punktet Ranglister. I reglerne bør vi også henvise til D4 ranglisterne med et
link. Vi skal også udtænke nogle lidt andre præmier til Ranglistevinderne – forslag
er velkomne.



Afholdte aktiviteter
o



Ingen i denne periode

Kommende aktiviteter
o

Juletur d. 28. november. Der er pt. kun 5 tilmeldte. Lea skriver på FB i dag og hvis
der ikke er 10 tilmeldte fredag aften, aflyser vi.

o

Generalforsamling d. 29. januar. Biblioteket er booket. Vi aftaler nærmere på
næste møde, alternativt på mail, hvis nødvendigt.

o

Dressur v/Peter Fischer d. 5. februar. Hulegaard er booket og vi skal betale 25 kr.
pr. start.



o

Fastelavn d. 27. februar. Juniorrepræsentanterne arbejder på arrangementet.

o

Dressur D-stævne d. 7. eller 8. maj. Lea har ansøgt termin hos D4.

o

Militarystævner 2022. Afventer godkendelse fra DRF.

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Vi har fået en henvendelse fra Birgitte Byrialsen om et
dressurkursus over 2 dage. Det er temmelig dyrt. Vi vælger at se bort fra det.
Michelle prøver at arrangere et kursus ved Sabrina Hesselhede i foråret 2022.



Regnskab og budget
o

Med de seneste regninger, der er indkommet og hvad vi forventer der kommer
yderligere, regner vi med et underskud på ca. 14.000 for 2021. Med de ca. 34.000 vi
har fået ved fusionen med RØSK ender vi likviditetsmæssigt med et + på ca. 20.000
for 2021.
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Eventuelt
o

Der florerer rygter om en alternativ Military organisation. Men ingen til stede på
mødet har hørt noget.

o Som aftalt på sidste møde, blev det præciseret hvad vi gerne vil have de forskellige
udvalgsledere til at stå for til stævnerne, nemlig at de står for at være styrende på
”deres” aktivitet til militarystævnerne mht. til planlægning af datoer til
klargøring/opsætning, efterlyse hjælpere på FB/hjemmeside, aftale nærmere med
SBD osv. uden at udvalgslederen behøver at være til stede ved alle aktiviteter.

o Vi skal prøve igen at opfordre medlemmer – især dem der starter – til at lægge
nogle timer i frivilligt arbejde. Vi er også spændte på, hvordan muligheden for at
melde sig som hjælper på den nye hjemmeside, kommer til at fungere.



Næste møde: Afholdes torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19:00 hos Lea (andre må gerne byde
ind, hvis de vil lægge hus til

).
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