Referat af bestyrelsesmøde den 25.08.09 i HKR
Mødt op: Lea, Eva C, Betina, Pernille, Jens Fr. , Maria, Anita, inviteret er Anette og Lisbeth.
Afbud fra: Sille og Eva H.
Nyt kioskudvalg
Lisbeth og Anette spørger om bestyrelsen forventer at kiosken giver overskud? Lisbeth og Anette
mener, at kiosken bare skal løbe rundt og vil gerne gøre den mere grøn og sund. Lea svarer på
bestyrelsens vegne, at det altid har været sådan, at kiosken bare har skullet løbe rundt, taget i
betragtning af det store antal hjælpere, som kiosken servicerer. Kiosken har de seneste år givet
nogle tusinde i overskud pr. år, men det er ikke et krav. Ønskes større anskaffelser kan man bede
bestyrelsen om penge til dette. Kioskudvalget har frie hænder til at beslutte hvilket udbud af varer,
der skal være i kiosken.
Lea foreslår, at deltagerne i primært militarystævnerne på anmeldelsen kan angive, om man
forventer at købe et varmt måltid, så udvalget bedre kan købe ind. Det er en fin ide, som ønskes
indført.
Lisbeth og Anette overtager kiosken fra årsskiftet, og hjælper til ved det kommende
klubmesterskab.
Meddelelser
Diverse modtaget og forelagt af Lea.
Evt. omlægning af lille dressurbane: Betina indhenter tilbud fra Evidan.
Kommende aktiviteter
Klubmesterskab 5-6 september
ca. 50 starter lørdag, ca. 30 starter søndag. Start kl. 9.00. Marianne har skaffet dommere, Lea
mangler lidt dommere til klubklasserne. Sus har sørget for dækkener, rosetter er ok. Lea laver
program, Betina sørger for blomster og gaver til dommere. Lea laver hjælperplan og lægger på
nettet. Spring skal fjernes/samles på midten på springbanen - fredag kl. 18.30 er aftalt.
Springbanen skal sættes op lørdag, når dressuren er færdig.
Ryttermærkeundervisning
Pernille melder fra pga. nyt arbejde, hun forsøger at finde én, der vil overtage, ellers aflyses
undervisningen (6 har meldt til).
Medlemsaften
Lea forsøger at få én af Faxe Dyrlægerne til at holde foredrag i september eller oktober.
Pløjestævne d. 26.september
Jens Fr. meddeler deltagerantal til Eva C.(som laver morgenmad) og til Kirsten (som laver gule
ærter til frokost).
Afholdte aktiviteter
Ridelejr
Stor succes – deltagerne har forespurgt om der bliver en ny lejr til næste år.
Eventuelt
Betina er i gang med at undersøge priser på klubbluser.
De nye hundehuse skal hjem fra skoven inden vinter.

Næste møde: onsdag 16.sept. kl. 19.30 på Stengården.

