Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2010
Mødt op: Nia, Nanna, Anette, Betina, Karin, Jens Fr. og Lea
Afbud fra: Sille, Susan og Anita
Meddelelser
• Der er kommet ny klub i kommunen: Rønnede Sports Rideklub
• DRF VisioCare cup i dressur: Vi søger ryttere til et hold på hkrnyt.dk
• ATK kursus: Vi skriver om det på hkrnyt.dk
Afholdte aktiviteter
• Militarystævnet
o Rytterne var meget tilfredse med stævnet
o Gode artikler i pressen takket være Mette-Marie
o Sponsering: Gik udmærket. Elisabeth har gjort det rigtig godt
o Der skal være mere plads til dressuropvarmningen. Halvdelen af kørebanen kan
bruges
o Højttalere inkl. forlængerledninger skal være klar om lørdagen. Speakningen i
terrænet gik godt efter lidt startvanskeligheder.
o Sekretariat og info-stand skal vide at rytterne skal melde fra, men ikke melde til start
på stævnedagen. Framelding skal ske senest torsdag før stævnet
o Kiosk: god omsætning. Lidt svært at finde hjælpere.
o Parkering: Vi skal bruge en parkeringsvagt mere
o Skilte ved vejen skal op til næste stævne.
o Sekretariat og dommervogne skal rengøres inden næste stævne.
o Nyt bord indkøbes til springdommervogn.
Kommende aktiviteter
• Malerdag
o Søndag den 13. juni
o Fælles med Stengaard
o Vi laver løbesedler til uddeling på Stengaard og til de ryttere, som får undervisning
på Stengaard
o Lea køber maling
• Susan K. kursus:
o 6-8 deltagere foreløbig. Der skal fuldt hold (15 stk) for at det løber rundt. Vi sender
reklame ud om det i distrikt 5 og laver artikel til aviser
• Hanne Valentin kursus: 3 deltagere foreløbig. Også reklame om dette kursus
• Militarystævne
o vi afholder også distriktsmesterskab i military (ikke kun terrænspringning) for distrikt
5 og evt. distrikt 1.
o Ambulance: Karin har booket den
o Dopingboks inkl. spåner og lås: Betina
o Teknisk Delegeret, banebygger for terræn og ridebanespringning: Lars
Kristoffersson (samme som sidste år)
o Overdommer: Karin
o Opstaldning: Lea laver aftale med Anita
o Sponsering: Elisabeth

Rosetter: Der er bestilt rød/hvide rosetter. Rosetter og dækkener til mesterskaber
kommer fra DRF og D5.
o Dækkener til klubmesterskab: Betina
o Buketter: HKR – husk også buketter til dressurbogstaver til begge baner
o Medicalcards: Der er bestilt 20 stk
o Dressurdommere: mindst 5, da der skal to dommere på mesterskabsklasser
o Terrænbanen: Nyt vandspring og renovering af banket
o Holdet som vandt bronze ved DM i 2009 giver de kr. 1000 som de modtog af
kommunen til en forhindring i terrænet
o Doteringer: Vi prøver med doteringer ved dette stævne.
o Indskud: 250 pr. klasse
Ridelejr
o 4 tilmeldinger
o der kommer artikel om ridelejren i fælles reklame om kommunens sommerferie
aktiviteter
Klubmesterskab den 7.-8. august. Propositioner skal laves nu.
Pløjestævne den 18. september
o

•

•
•

Eventuelt
• Vi skal overveje at gøre juli-stævnet til landsstævne i 2011 eller 2012. Det skal fortsat være
et 1-dagsstævne, men med højere klasser. Vi kan lade indskuddet stige, men doteringerne
skal også være højere.
• Børneattester på nye bestyrelsesmedlemmer er klaret
• Artikler om stævnet skal på hkrnyt.dk
• Vi køber ny database til hkrnyt.dk, så vi ikke har så mange nedbrud som vi havde op til
militarystævnet.
• Det er ved at være tid til at gennemgå kontrakten med Stengaard
• Brodering på bluser/jakker: Anette / Lea kontakter Anders for at høre om vi kan købe
gennem ham
Næste møde
• tirsdag den 22. juni kl. 19.30 på Stengaard

