Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 14. juni 2012 kl. 19.30
på Stengaard
Dagsorden:
•

Mødt er: Lea, Anne-Sofie, Karin, Sille, Betina, Christina, Nanna, Peder, Nia og Louise.
•

Godkendelse af referat – ikke sendt ud.

•

Meddelelser: aktivitetstilskud og aktivitetsfonden. Ca. kr. 48000 fra kommunen.

•
•

Afholdte aktiviteter:
o Military B-stævne:
- Forskellige kanaler til dressur resultater og springbanen.
- Der var kommentarer fra dressur dommerne omkring tidsplanen.
- Kiosken solgte for omkring 9000, det har betalt hjælpermaden. Der er et lille
overskud.
- Mærkater til madpakkerne til forhindringsdommerne.
- Tjekke op på flagerne til forhindringerne.
- Bedre besked til dressurdommerne ang. De gule sedler. Hvad skal de notere
på? Kun hvis hesten ikke er egnet til at gå i terrænet.
- Indhegninger til publikum - publikumsområder. Forhindringsdommerne skal
være bedre til at give besked.
- Bedre skiltet til rytterinformation.
- Sprit tuscher og papir til rygnumre.
- Justering af indskud – differentieret indskud. Der er et lille underskud ved
stævnet. Evt. en sponser til en klasse.
- Infomøde ang. Terrænet. Der skal uddeles nogle opgaver for, at stævnet kan
lade sig gøre.

•

Kommende aktiviteter
o
o DSP arrangementer:

-

summercamp 30. og 1. juni/juli. Gerne mulighed for medarrangement.

- Championater. 15. el 16. september?
o Mesterskabsstævne, rytterfest i forbindelse klubstævnet. Laves noget om i
proportionerne? – Lea sender den rundt. Out-regler vedr. mesterskabsklasser.
o Military stævne den 23. september.
•

Regnskab og budget
o Rettelser til regnskabet:
- Ang. Tilskuddet fra DRF gælder for festivitas.

•

Udvalg
o Kiosk: der skal søges en eller flere til at overtage kiosken. Lea spørger Lisbeth.
o Sponsorering: sponsorer til spring. Louise vil godt fortsætte, men ser gerne, at der
er lidt ekstra hænder.
o Baner og materialer: betonrør. Stropper til dressurhegnet.

•

Eventuelt
o Hvordan kan der skabes en bedre klub-ånd?
o Infomøde: med bespisning. En hverdag mellem den 10. og den 14. september. Uge
37. Torsdag den 13. september kl. 19. (pizza?). Hvem inviteres? Alle
klubmedlemmer, dem der træner i HKR, dem der starter for HKR.
o Rytterfest: Lea undersøger priser på forsamlingshuse.
o Gøre opmærksom på benzinkort med støtte til HKR.
o Klubblad? Pdf format. Tjek vedtægter.

