Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 29. februar 2012
Mødt er: Nia, Louise, Sille, Lea, Betina, Anita, Anne-Sofie og Anette
Konstituering af bestyrelse
Formand: Lea
Næstformand: Nia
Sekretær: Sille
Kasserer: Betina
Sponsoransvarlig: Louise
Bestyrelsesmedlem: Anette
Bestyrelsesmedlem: Pernille
Suppleant: Christina Larsen
Suppleant: Nanna
Suppleant: Anne-Sofie
Junior repræsentant: Cheline
Junior repræsentant: Thea
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.
Meddelelser
• Tilbud på bomme til springbane
• Nia undersøger hvornår Mimi Eggert kan være med ved dressurkursus.
• Lillebrorlodder. Dette fravælges.
• TREC. En ny breddeaktivitet, en mulighed for klubben, der kunne være interessant.
• Tilskud til friluftsliv. Der kan søges tre gange om året. Der kunne evt. søges til military.
• Årsmøde i D4 er den 9. februar i Slagelse. Lea deltog. Der er nyt ponygames udstyr der
kan benyttes i D4.
•
Afholdte aktiviteter
Generalforsamling
• Det var en god idé at samle generalforsamling og pokalfest.
Pokalfest
• Salg af drikkevarer var lidt mindre end sidste år, men der er en del, der kan sælges
igennem kiosken.
Dressurstævne
• Der var overskud.
• Et alternativ til de rosetter vi benytter i forvejen. En anden type.
Fastelavn
• Aflyst pga. for få tilmeldte. Men afholdes næste år.
Kommende aktiviteter
• Klargøring af baner og materialer
• Mødes og se hvad der mangler til en malerdag. Lørdag den. 24. marts om formiddagen.
• Malerdag i påsken. Male i forbindelse med Mias springning
Military stævne.
• Der er tilføjet en d-klasse på 90 cm. Ændring af indskud i klasse 3.
• Jørn er springdommer.
Certificeringer

• Foreningsorden
• Der udfærdiges et endeligt udkast til næste møde.
Åbent hus arrangement
• Den 13. maj i tidsrummet
• Invitere klubbens sponsorer
• Ryttere der ikke er medlem, kan inviteres og prøve klubbens faciliteter.
• Opslag på div. rideskoler og opstaldningssteder.
• Hvordan kan vi brande klubben? Louise laver et oplæg til avisen og sponsorer.
• Program for dagen fastlægges ved næste møde.

Regnskab og budget
• Der er lavet budget over C-stævnet april 2012. Budgettet tages op igen i maj.

Eventuelt
• Sponsorering af rosetter til klubben.
• Sommer camp på Stengaard 6. til 8. juli. Åbent i kiosken.
• Dansk sportspony avl er interesseret i at leje banerne og en åben kiosk i 4 timer en
weekend i september. Dette kan godt lade sig gøre.
• Klubben venter på godkendelse til at få OK-kort.
• OM-spring: forespørgsel på sponsorering af spring.
• Sponsorspring og mindre sponsoreringer.
• Der er ni bestillinger på klubjakker.

Næste møde: Tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19.30 hos Lea eller Stengaard.

