Referat af bestyrelsesmøde mandag den 17. januar 2011
Mødt op: Nia, Nanna, Jens Fr., Anette, Eva og Lea
Afbud fra: Anita, Betina, Susan og Sille
Godkendelse af referat
Har ikke modtaget referatet fra Sille endnu.
Meddelelser:
Medlemstal er indberettet til DRF. Der var 125 medlemmer i 2010.
Vi har indstillet seks medlemmer til Faxe Kommunes mesterskabspriser.
Der er kommet nyt reglement fra DRF, som kan ses på DRF’s hjemmeside.
Vi har fået tilsagn om distributionstilskud i 2011 fra Bladpuljen på kr. 1.680.
Vi har ansøgt Fonden Præstø Brand om støtte til terrænbanen.
Afholdte aktiviteter:
Springstævne: Gik godt, men med flere starter, da der var military-kursus i samme weekend. God
bane, som kan genbruges. Antallet af hjælpere var passende.
Kommende aktiviteter:
Pokalfest: Ca. 60 tilmeldte (næsten som sidste år)
Pokaler og plaketter: er sendt til indgravering
Buketter: Lea bestiller – også til DM- og NM-mestre, i alt 20 stk.
Vin og velkomstdrink: Betina
Øl og vand: Anette har bestilt
Opdækning kl. 13. Lea henter nøgle
Duge: Lea spørger Eva Clausen
Servietter, fyrfadslys, skraldesække, blomster til bordene, chips og smør, engangsglas til
velkomstdrink: Betina køber ind
Service: Nia tager 15 tallerkener med. Anette køber vinglas i metro
Menu:
Tunmousse: Betina
Pølsehorn: Lea
Flødekartofler: Eva og Nia
Brød, 2 store og 3 flutes til tunmousse: Anette
Oksekød: Lea
Frikadeller: Anette spørger Anita
Salat: Susan
Dessert: Maria
Kaffe/the: Anette
Slik: Anette
Lea laver sedler om hjælpere og udvalg i 2011, som vi kan opfordre gæsterne om at skrive sig på
Vi mødes kl. 18.00.
Dressurstævne:
Kiosk: Anette
Hjælpere: Nanna, Lea, Sille?, Susan?, Betina?
Lea sender mail ud, når vi kommer tættere på stævnet.
Generalforsamling:
Eva og Susan ønsker ikke at fortsætte. Nia vil gerne gå ind. Louise Hededam vil gerne være
suppleant, så vi mangler ét bestyrelsesmedlem. Lea kontakter nogle mulige emner.
Anette tager kaffe/the med. Nia og Lea tager kage med.

Eventuelt
Lea har lavet skrivelse om at HKR overtager kørebanen på Stengaard. Skrivelsen bliver delt ud på
Hulegaard af Jens Fr. og Lea.
Pløjestævne bliver den 8. oktober
Næste møde: Aftales på generalforsamlingen.

