Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. oktober 2013
•

Mødt er: Lea, Betina, Louise, Christina A., Nia og Lisbeth

•

Godkendelse af referat – godkendt

•

Meddelelser:
o Vi fået svar på ansøgninger om penge til materialer fra Seas-NVE: Afslag og Faxe
kommune: ca. 7.000 kr. i tilskud til materialer til terræn og springbane.
o Der er oprettet e-boks til HKR
o Louise deltager i military-møde på Fyn i november.
o Lea deltager i D4 møde i november

•

Afholdte aktiviteter:
o D-stævne i military:
- Ca. 95 starter (ca. 25 færre end sidste år)
- Overskud på ca. 9.000 kr.
o Klubmesterskaber i dressur og springning
- Få starter. Vi prøver at udvide det til et D-stævne i 2014 med flere dressur
og spring klasser. Evt. også show-klasser (kür, jokerspringning).

•

•
•
•

- Klubmesterskabsregel ændres til ” For at deltage skal rytteren være medlem
af HKR og hvis rytteren har startet tidligere i sæsonen, skal mindst 50 % af
starterne være for HKR”
- Regler for breddeklasser ændres, så man også må ride med ridejakke.
Kommende aktiviteter
o Klubaften i Horze
- Louise forespørger på facebook, om der er interesse for en klubaften i Horze
med foredrag
- Lea kontakter FKR, om de vil samarbejde om klubaftenen
o Aktiviteter i 2014
- Lea hører Hulegaard om vi kan leje ridehus til vintertræningsstævnerne
- Min. 30 starter til vintertræningsstævnerne
- Lea booker lokale til pokalfest. Maden bliver kinesisk buffet som sidste år
- Lea hører Pernille/juniorudvalg om de vil stå for fastelavn igen
Anlæggelse af baner
o Tilbud fra Vitfeldt på plasthegn (72.000 kr.) og træhegn (38.000 kr.). Christina
undersøger andet tilbud
Regnskab og budget
o Vi mangler nyt anlæg. Louise undersøger om hun kan skaffe et til ca. 2.000 kr.
Eventuelt

•

o Vi modtager ofte forespørgsler om ryttermærkeundervisning. Lea hører Pernille om
hun får tid i foråret.
o Vi diskuterede forplejning af hjælpere og dommere. Louise undersøger, hvordan
der gøres i andre klubber.
Næste møde: mandag den 9. december kl. 19.30 hos Betina

