Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2010

Mødt op: Betina, Christina, Sille, Eva, Lisbeth og Lea
Afbud fra: Pernille, Jens Frederik, Susan, Anette og Maria

Godkendelse af sidste mødereferat
• Referatet blev godkendt uden bemærkninger
Meddelelser
• Vi kan bruge kr. 8.345 af de kr. 45.000 vi har fået i tilskud fra kommunen til terrænbanen.
Da vi har søgt om kr. 39.000 er vi nødt til at samle flere penge, inden vi kan gå i gang med
renovering af banen. Lea tager kontakt med Gisselfeldt og Kvickly i Haslev
• Vi kan afholde kursus med Susan Kjærgaard i foråret. Vi forsøger at holde det i en
weekend i uge 19-24 (maj-juni)
• Der er banebyggerkursus sidste weekend i oktober. Mia Hastrup og Pernille Bonne får
tilbudt plads
• Der afholdes prøve i ryttermærke 4 lørdag den 16. januar
• Vi søger Faxe kommunes mesterskabspriser. Mia og Lea skriver ansøgningen

Afholdte aktiviteter
•

Træningsstævne i springning
o ca. 40 starter
o fint salg i kiosken
o vi kunne godt have brugt et par ekstra hjælpere på springbanen
o hvis vi kan få baneskitsen dagen før eller om morgenen vil det være en stor hjælp

Kommende aktiviteter
• Pokalfest
o godt 50 tilmeldte foreløbig
o Indgravering af pokaler: Lea
o Buketter og blomster til bordene: Betina
o Vin, øl og vand: Betina og Lisbeth
o Opdækning: lørdag kl. 13
o Nøgle: Lea
o Duge: Lea hører Eva om vi kan låne hendes
o Servietter, lys, kaffe/the/mælk/chips: Betina
o Skraldesække, slik: Lisbeth
o Menu:
 Tunmousse: Betina
 Pølsehorn: Lea
 Flødekartofler: Eva og Lisbeth
 Salat: Anette og Susan
 Brød: Lea
 Oksekød: Lea
 Frikadeller: Betina
 Dessert: Maria
o Oprydning: ALLE, vi skal være ude kl. 23
•

Træningsstævne i dressur
o Bendix forsøger at nå at lave dommerrepo inden stævnet

•

•

o kritikker: Betina kopierer og Lea skriver navne på
o Vin til dommer: Betina
o Hjælpere: Lisbeth, Anette, Betina, Lea samt to skrivere
o Ryttere skal huske at betale kontingent og have kvittering med
Generalforsamling
o Vi begynder kl. 19.00, da foredraget ikke bliver til noget i denne omgang
o Lisbeth og Lea bager kage
o Formandsberetningen blev godkendt af bestyrelsen
o Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med kr. 50 i 2011
Militarystævne
o Kiosken foreslår at der laves et bord til hjælpermad og at alle hjælpere (både til
dressur, springbane og terræn) får samme forplejning: Sandwich, sodavand/vand,
frugt, kaffe & kage samt morgen/aftensmad. Det blev godkendt af bestyrelsen

Eventuelt
• Vi skal være bedre til at overlevere diverse opgaver/bestyrelsesposter. Vi bør have skriftlige
dokumenter, så det er lettere at overtage en opgave.
Næste møde
• mandag den 22. februar kl. 19.00 hos Lea

Arrangementer i 2010
23. januar
7. februar
11. februar
25. april
11. juli

Pokalfest
Træningsstævne i dressur
Generalforsamling
militarystævne
militarystævne

