Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. maj 2012
Mødt op: Nia, Louise, Betina, Anette, Anne-Sofie, Anita, Christina, Karin og Lea
Afbud fra: Pernille, Nanna og Sille.
Godkendelse af referat
Referatet blev godkendt.

Meddelelser
• Kursus i TREC i maj i Helsingør. Nia og Anne-Sofie deltager.
• D4-møde den 21. maj. Lea deltager.
• De fejl som vi fandt i DRF-stævnesystem før og under stævnet er indberettet til DRF.
• Vi er blevet kontaktet vedr. ny hjemmeside af Wiegaarden. Efter landsstævnet ser vi
nærmere på det
• Nia og Louise har bogstaver til den store dressurbane, som vi kan få
• Anne-Sofie har oprettet en gruppe på facebook til HKR
Afholdte aktiviteter
Militarystævne
• Overordnet set var det et fint stævne og vi har fået meget ros fra ryttere
• TDs evaluering var fin med et par anmærkninger
• Vi skal have bedre skiltning til toiletter og rytterinformation
• Vi forsøger at finde en vogn til speakningen, så rytterinformationen kan placeres i
sekretariatet
• Sammentællingen i springdommervognen fungerede rigtig godt
• Springbanen:
o Rytterne skal bære nummervest, så dommeren kan se, hvem der er på banen
o Der skal informeres om at ekvipager med 16 eller mere fejl og diskvalificerede
ryttere ikke kan ride terrænspringningen
o Rytterne skal melde sig klar ved indgangen til springbanen
o De tre ovennævnte punkter indskrives i rytterinformationen og speakes ved stævnet
• Der skal være en ansvarlig for springbanen, som skal sørge for at banen og opvarmning er
klar, og som kan holde et kort informationsmøde med banepersonalet om morgenen inden
første rytter kommer på banen.
• Der skal være pause mellem højderne i dressuren, så personalet kan nå at ændre
springbanen til næste højde
• Springdommeren skal informeres om forsinkelser i dressuren og have besked om, hvornår
sidste rytter i hver klasse skal være mødt på springbanen
• Der skal indkøbes en megafon til speakning på springbanen
• Der manglede hjælp til oprydning i terrænet. Vi kan søge om hjælpere under stævnet
• Starttider og resultater skal printes på samme farve papir som klassens terrænbane
• Der skal være telefonisk kontakt til sygeplejersken under hele terrænspringningen
Kommende aktiviteter
Landsmilitary
• Smed: Betina spørger Ketil
• Dyrlæge: Vivan
• Sygeplejerske: Lea spørger Camilla Slott og Karin spørger anden sygeplejerske
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Ambulance: OK
Hesteeftersyn: Kun CNC1* og CNCP2*. Inden dressuren
Parkeringsvagter: Lea spørger Jens Frederik og Betina spørger Danny
Toiletter: er bestilt
Kiosk: Har brug for flere hjælpere
Stævnejury: TD, Lea, Nia og Louise eller Steen
Banebygger for ridebanespringningen: Lars Chistensson
Vandvogn i terrænet og på parkeringspladsen, hvis det bliver varmt
Starttider til dressur og springning
Anne-Sofie søger hjælpere på facebook. Lea sender antal og art
Lea undersøger om vi kan få et netværk op at køre, så der kan indtastes resultater i
terrænet
Hanne har tilbudt at lave madpakker til forhindringsdommerne, så kiosken spares for dette
arbejde

Regnskab og budget
• C-stævnet i military gav et overskud på ca 18.000. Vi mangler dog at betale for toiletterne,
men det er alligevel et fint resultat
• Kiosken havde en omsætning på næsten 10.000 kr. til samme stævne
Udvalg
Sponsering
• Vi har nu 3 sponsorer til et spring og et par mulige emner mere
Eventuelt
• Den 4. og 7. juli bliver der afholdt cup for de mindste ponyer i terrænspringning. Mia
Hastrup er kontaktperson

Næste møde: Torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.30 på Stengaard.

