Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 15. december 2011
Mødt op: Nia, Louise, Sille og Lea
Afbud fra: Anette, Betina, Pernille, Anita, Jens Fr. og Nanna.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Meddelelser
• Vi søgte Faxe Kommunes ansøgningspulje om midler til DRF’s certificeringer, men har
desværre fået afslag. Næste ansøgningsdato er 1. februar 2012.
• Vores anmodning om at flytte fra distrikt 5 til distrikt 4 er godkendt af DRF, så fra den 1.
januar 2012 er vi igen under distrikt 4.
• Vi har indstillet Mia Hastrup til Faxe Kommunes Mesterskabspriser for hendes guld ved NM
og sølv ved DM
Afholdte aktiviteter
Salgsarrangement
• Lørdag den 8. oktober. Der var ca. 15 stande og rimelig med tilskuere. Vi gentager det
næste år i forbindelse med klubmesterskabsstævnet
Kommende aktiviteter
Træningsstævne i springning
• Der er indkøbt ny mikrofon
• Vi henter bomme fra Stengaard om lørdagen og sætter bane op søndag morgen
• Lea sender mail rundt om hjælp til stævnet
• Nia er banebygger, vi bruger baneskitsen fra sidste år med mindre ændringer
Generalforsamling
• Følgende er på valg: Betina, Anette og Jens Fr. Betina og Anette modtager genvalg. Louise
vil gerne i bestyrelsen, så vi skal finde en ny suppleant.
• Lea kontakter mulige kandidater og søger via klubblad og hjemmeside.
Aktiviteter 2012
• Træningsstævne i springning den 8. januar
• Pokalfest og generalforsamling den 28. januar
• Træningsstævne i dressur med Peter Fischer den 11. februar
• Fastelavn den 18. februar (evt. med showklasser)
• C-stævne i military den 29. april
• B-stævne den 3. juni
• Træningsstævne i dressur med Mimi Eggert-Hansen i august
• D-stævne i september
• Klubmesterskab og salgsdag i august /september
Eventuelt
• Vi talte om muligheden for at afholde rytterfest lørdag aften i forbindelse med
klubmesterskabet. Vi køber mad udefra, så bestyrelsen ikke skal stå for at lave mad til
arrangementer. Lea undersøger priser hos lokale emner.
• Klubjakker: Lea undersøger om vi kan lave en aftale med Horze, Næstved.
Næste møde: Onsdag den 18. januar 2012.

