Referat af bestyrelsesmøde mandag den 4. juli 2011
Mødt op: Louise, Pernille, Anita, Karin, Jens Fr., Anette og Lea
Afbud fra: Betina og Nia.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Meddelelser:
• Dialogmøde i DRF om ny medlemsstruktur: Lea og Betina deltog. Der kommer en samlet
konklusion af møderne i 2012.
• Faxe kommune har aflyst Ansøgningspuljen den 1. september. I stedet kan man søge 1.
februar 2012.
• Der er bestilt 5 par vinger til springbanen og de ankommer den 5. juli. De skal grundes,
males og samles inden stævnet. Lea tjekker op på maling og ser om vi kan male i den
kommende weekend.
• Bogstaver til den store dressurbane (til opstilling til hverdag): Lea undersøger om de kan
sponseres, ellers kan de købes for kr. 700.
• Referat af distriktsmøde: Der er købt nyt tidtageranlæg, som kan lejes for kr. 1.000
• Vi har fået bevilget kr. 3.447 i aktivitetstimetilskud og kr. 25.160 i lokaletilskud af Faxe
kommune.
Kommende aktiviteter:
Military - juli:
• Lea har undersøgt om DRFlive understøtter military. Det gør det desværre ikke.
• Distriktet sørger for dækkener og plaketter til distriktsmesterskabsklasserne
• Der er 4 dressurdommere og Jørn som springdommer
• Lea laver program
• Stævnesmed: Betina kontakter Ketil. Det skal pointeres, at han skal være til rådighed hele
dagen.
• Stævnedyrlæge: Vivan
• Parkeringsvagter: Jens Fr. og evt. Jens (Katrines far). Anita spørger ham.
• Ure i terrænet: Karin låner ure efter NM og Lea henter ur i Focus
• PR.: Mette-Marie kontaktes
• Rosetter: er ankommet på posthus. Lea henter dem
• Medical cards: er indkøbt
• Sponsering: Lea kontakter Elisabeth og forsøger at få et overblik.
• Sygeplejerske: Lea kontakter Camilla
• Toilet: Anita bestiller
• Gaver til dommere, buketter og blomsterkrukker: Betina (Pernille kan evt. hjælpe med at
køre krukkerne frem og tilbage)
• Tjekke kontorartikler: Lea
• Hjælpere: Lea
• Trailer til information: Betina
• Klubmesterskabsdækkener: Betina
• Hesteambulance: OK
• Bogstaver til lille dressurbane: Nia / Louise
• Bane til ridebanespringning: Mia / Lars
• Springbanen sættes op lørdag kl. 14
• Strøm i terrænet: Lea kontakter Marianne
• Speaker i terrænet: Louise når hun har redet. Anita spørger Anne-Sofie, om hun kan starte

•
•

Vand i målområdet: hvis det bliver nødvendigt.
Kiosk: OK

Military - august:
• Propositionerne bliver lagt på infosport inden for de nærmeste dage.
• Hesteambulancen er bestilt
• Der skal være en læge til stede under terrænspringningen. Louise spørger sin far, ellers
prøver Lea egen læge.
Ryttermærker:
• Der er 6 deltagere. Prøve i løbet af sommeren
Dressurkursus
• Søndag den 4. september med Mimi Ekkert Hansen som dommer. Bedømmelse for åben
mikrofon. Propositionerne er lagt på hjemmesiden.

Næste møde: Mandag den 25. juli kl. 19.30 på Stengaard.

