Referat af bestyrelsesmøde den 16. september 2009

Mødt op: Sille, Eva H., Marianne, Anette, Lisbeth, Anita og Lea
Afbud fra: Betina, Pernille, Susan og Maria

Godkendelse af sidste mødereferat
• Referatet blev godkendt uden bemærkninger og bliver derfor offentliggjort på
www.HKRnyt.dk
Meddelelser
• Vi får svar fra Faxe Kommunes ansøgningspulje sidst i september. Uanset om vi får tilskud
skal klubhuset renoveres.
• Bladpuljen fra Biblioteksstyrelsen som giver tilskud til udsendelse af klubblad er blevet
ansøgt af Lea for 2010.
• Distriktsmøde den 17. september. Vi har ikke mulighed for at deltage.
• DRF Klubseminar søndag den 25. oktober i Ringsted Kongrescenter. Vi kan deltage med to
personer. Pris: kr. 100. Hvem har lyst?
• DRF afholder møde om breddeaktiviteter onsdag den 18. november kl. 18-21 i Idrættens
Hus i Brøndby. Lea hører om rytterlejr-lærerne og Dorthe Højer vil deltage.
• Dialog/brugermøde i Faxe Kommune torsdag den 1. oktober kl. 19-21.30. Hvem vil
deltage?

Afholdte aktiviteter
•

Klubmesterskab
o Kiosk: Der var godt kr. 1000 i overskud. Kiosken lukkede lidt for tidligt om
søndagen, da der var flere, som kom ind efter sidste klasse. Der var ikke så travlt
som til militarystævnerne, så det er nok med to hjælpere i kiosken ad gangen.
o Sekretariat: Overordnet gik det godt, men der blev ikke speaket under dressuren.
Der skal være tre hjælpere, når man også skal tage mod ryttere.
o Dressurdommere: ret uens bedømmelse i mesterskabsklasserne, måske fordi det
var en C-dommer og en D2-dommer. Når der er to dommere på klassen, skal begge
dommere sidde på kortsiden: ved C og ved det ene hjørne.
o Springning: Banen kunne først sættes om søndag morgen pga. blæst. Det gjorde at
baneskitsen først var klar kort før første klasses start. Baneskitsen skal helst være
klar og ligge i sekretariatet dagen før.
o Dækkener: skal være mørkeblå næste år
o Op til stævnet: Program og tider skal være klar tidligere og der skal være bedre
kommunikation til rytterne.
Banerne blev ikke harvet pga. den kraftige blæst.
o Efter stævnet: Der manglede hjælpere til at rydde op efter stævnet

Kommende aktiviteter
• Vi afholder stævne med åben bedømmelse med Hanne Valentin som dommer. Hver rytter
får 30 minutters bedømmelse/undervisning. Prisen bliver kr. 400 for medlemmer og kr. 600
for ikke-medlemmer. Hanne skal have kr. 300 plus kørepenge. Vi holder det i Bendixs
ridehus, Lea aftaler det med Jeanne.
Lea finder forslag til dato i oktober/november og har kontakten med Hanne Valentin.
• Foredragsaften med dyrlæge/kiropraktor fra Faxe Dyreklinik. Lea aftaler en mandag aften
med dyrlægen, hvis det er muligt. Vi afholder det i mødelokalet på Haslev Bibliotek.
• Træningsstævner:

Springstævne søndag den 3. januar samt en søndag mere, når det passer ind i de
øvrige aktiviteter. Mia har sagt ja til at lave banen.
o Dressurstævne med Peter Fischer i februar/marts. Lea kontakter Peter
o Generalforsamling: mandag den 8. februar, hvis vi kan låne ridehuset hos Bendix.
Lea kontakter Jeanne
o Pokalfest: Lea reserverer lokalet på Haslev Bibliotek lørdag den 23. januar
Voltigering: Vi har modtaget kr. 2000 til konsulenthjælp til opstart af voltigering. Dorthe
Højer forventer at starte op inden længe og undervise om mandagen.
Ryttermærkeundervisning: Dorthe Højer har overtaget undervisningen efter Pernille. Det
bliver om mandagen i forbindelse med voltigeringen med start den 28. september.
o

•
•

Eventuelt
• Lea indkøber 5 nye målepinde og 2 nye målebånd til springbanen.
Næste møde
• 1 – 2 uger før foredragsaftenen. Lea sender dato ud.

