Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar 2010
Mødt op: Susan, Nia, Nanna, Sille, Eva, Anette og Lea
Afbud fra: Betina, Jens Frederik og Anita
Konstituering af bestyrelsen og bemandning af udvalg
• Formand: Lea
• Næstformand: Susan
• Kasserer: Betina
• Sekretær: Sille
• Udvalg:
◦ Terrænudvalg: Nia
◦ Stævneudvalg: Lea
◦ Baner og materialer: Susan og Betina
◦ Junior/bredde: Sille
◦ Kiosk: Anette
◦ PR & kommunikation: Lea
Godkendelse af sidste mødereferat
• Referat af forrige bestyrelsesmøde og generalforsamling blev godkendt uden
bemærkninger
Meddelelser
• DRFs kurser er offentliggjort. Vi laver link på hkrnyt.dk til dem
• Betina rekvirerer børneattester på de nye i bestyrelsen
• Lea hører Hanne Valentin om hun vil lave et kursus igen i maj
• Vi har modtaget mail fra voltigeringsforbundet om at konsulentbistanden ikke er benyttet og
at vi skal aflevere lånt materiale tilbage. Lea kontakter Dorthe Højer
• Der er forslag om foredrag/kursus om styrketræning for ryttere. Lea kontakter Mia.
• Vi skal søge om aktivitetetstilskud og lokaletilskud inden den 1. april. Lea lægger
information på hkrnyt.dk.
• Repræsentantskabsmøde den 20. marts. Lea spørger Karin om hun vil repræsentere HKR.

Afholdte aktiviteter
•

•

Pokalfest
o det gik rigtig fint med god stemning og rekordstort antal deltagere. Dog manglede
der lidt hjælp til oprydningen
Generalforsamling
o Vi må forsøge at samle flere medlemmer til mødet, f.eks. ved at have et foredrag i
forbindelse med generalforsamlingen

Kommende aktiviteter
• Træningsstævne i dressur
o kritikker: Betina kopierer og Lea skriver navne på
o Vin til dommer: Betina
o Hjælpere: Lisbeth, Anette, Susan, Nanna, Sille og Lea
•

Medlemsmøde

o
o

o
o
o
•

Vi indbyder til møde, hvor medlemmerne kan komme med gode idéer til klubbens
aktiviteter samt høre om udvalgenes arbejde.
Dagsorden:
 Formanden byder velkommen
 De enkelte udvalg fortæller om deres arbejde
 Gode idéer og forslag kommer frem
 Udvalgene samles
Tilmelding via hkrnyt.dk af hensyn til sted, hvor det skal afholdes
Dato: mandag den 22. marts kl. 19.30 på biblioteket – eller hos Anettes mands
arbejde, hvis der kommer mange
Lea skriver på hkrnyt.dk og booker lokale.

Militarystævne
o propositionerne er godkendt og offentliggjort på infosport.dk

Næste møde
• mandag den 22. marts kl. 18.30 – før medlemsmødet

