Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. maj 2011
Mødt op: Nia, Pernille, Anita, Karin og Lea
Afbud fra: Anette, Betina, Sille, Louise og Jens Fr.
Godkendelse af referat
Har ikke modtaget referatet fra Sille endnu.
Meddelelser:
• Nyt udvalgsmedlem i DRFs military-udvalg: Mari Haajanen erstatter Marianne Hammer
• HKRs landsstævne er flyttet til den 21. august
• Dialogmøde i DRF om ny medlemsstruktur: Lea og evt. Betina deltager
Afholdte aktiviteter:
Military:
• Et rigtig godt stævne med nogle enkelte smuttere
• Toiletterne stoppede midt på dagen. Stengaard køber en stationær toiletvogn. Vi skal
afklare, hvordan HKR skal betale til det (en-gangsbeløb eller stævneleje)
• Resultatlister skal ud på farvet papir svarende til den bane, som klassen rides på
• En rytter styrtede pga. en gøende hund. Vi vil ikke forbyde hunde i terrænet, men de skal
selvfølgelig føres i snor og ikke være til gene for andre.
• Kiosken havde en god dag med tilstrækkelig antal hjælpere. Indkøb fungerer fint
• Der skal indkøbes flere springstøtter til springbanen
• Der skal opsættes skilte med nr. på dressurbanerne
• God bane i ridebanespringningen
• God gennemførsel af dressuren
• Tider skal offentliggøres tidligere på hjemmesiden og der skal mere styr på indbetalingen
fra rytterne. Lea og Pernille overtager indtastningen i stævnesystemet
• Rytterprofilerne blev ikke brugt under speakningen pga manglende tid. Hvis vi skal prøve
igen, skal det bruges under terrænspringningen
Kommende aktiviteter:
Military - juli:
• Propositionerne blev gennemgået og Lea lægger dem på infosport.
• Vi forsøger at køre med DRFlive til stævnet. Lea undersøger om det understøtter military
Ryttermærker:
• Der var 4 deltagere den første gang. Vi håber, der kommer flere, ellers må vi aflyse
• Der var ønske om ridelejr fra deltagerne. Lea kontakter Mia Hastrup, da hun har planer om
et fler-dages kursus i military
Dressurkursus
• Nia hører Mimi Ekkert om hun kan søndag den 4. september
Eventuelt
• Klubmesterskabet må flyttes til den 17.-18. september pga. ændringer i military-kalenderen
Næste møde: Mandag den 4. juli kl. 19.30 på Stengaard.

