Referat af bestyrelsesmøde den 9. november 2009
Mødt op: Maria, Jens Fr., Betina, Pernille, Sille, Anette, Lisbeth og Lea
Afbud fra: Susan og Eva H.
Godkendelse af sidste mødereferat
• Referatet blev godkendt.
Meddelelser
• Vi har fået svar fra Faxe Kommunes ansøgningspulje: Vi har fået tildelt kr. 11.437 til
renovering af klubhuset og kr. 45.000 til terrænbanen og dressurbanen. Lea undersøger
om vi selv kan afgøre, hvor stor en del, der skal gå til terrænbanen. Lea undersøger
muligheden for at ansøge om midler fra Gisselfeldt og OK-benzin.
Klubhuset er blevet renoveret.
• DRF afholder møde om breddeaktiviteter onsdag den 18. november. Gitte Olsen deltager.
Kommende aktiviteter
• Stævne med Hanne Valentin: Alle 10 pladser er optaget. Vi mødes kl. 9.00, første rytter
rider kl. 9.30. Stævnet slutter kl. 15.30. Lisbeth styrer kiosken. Susan, Betina og Lea skriver
for dommeren og udregner point. Betina kopierer dressurkritikker. Lea checker at der er
materialer til banen og podium til dommer.
• Foredragsaften med dyrlæge/kiropraktor Sune Hansen fra Faxe Dyreklinik. Lea har talt
med ham, og han vil gerne have en hest med til foredraget, så vi flytter det til Bendix’
ridehus. Pernille tager en pony med. Hvis Sune kan, så holder vi foredraget inden
generalforsamlingen torsdag den 11. februar.
• Træningsstævner:
o Springstævne søndag den 3. januar: Vi kører spring fra Stengaard til Hulegaard om
lørdagen og mødes kl. 14 på Stengaard. Jens Fr. har trailer med
o Dressurstævne med Peter Fischer i februar/marts. Lea kontakter Peter for dato.
• Pokalfest: Festlokalet er reserveret på Haslev Bibliotek lørdag den 23. januar
Eventuelt
• Der er interesse for kursus med Susan Kjærgård i foråret på Stengaard. Lea kontakter
Susan.
• Vi forsøger at afholde en fald-teknik-kursus igen, denne gang i en judo hal tættere på, evt
Køge? Lea undersøger det
• Pernille og Mia vil gerne på banebygger-kursus
• Sille vil gerne på ryttermærke-instruktør-kursus
• Lea kontakter Peder vedr. de forhindringer i terrænet, som skal køres hjem
• Lea kontakter Dorthe mht. afholdelse af ryttermærke-prøverne
• Holdet i ponyspring blev nr. 3 ved distriktsmesterskabet
• Vi mødes mandag den 14. december kl. 20 på Café Klinker og ønsker hinanden glædelig
jul
Næste møde
• Mandag den 11. januar kl. 19.30 hos Betina.

