Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. september 2013
•

Mødt er: Lea, Betina, Louise, Christina A., Nia, Pernille, Karin og Anita

•

Godkendelse af referat – godkendt

•

Meddelelser:
o Lea deltager i dialog møde i Faxe kommune
o Vi har sendt ansøgninger om penge til materialer til Seas-NVE, Carlsberg og Faxe
kommune
o Apassionata hesteshow i Odense. Klubben opsætter plakater og deltager i
konkurrence om billetter til showet.
o Militarydatoer for 2014 skal meldes til militaryudvalget senest 1/10. Vi ansøger om
stævner den 27/4, 9/6 og 28/9 samt to kvalifikationer til Sugar Cup
o Invitation til klubaften hos Horze i Næstved. Louise undersøger nærmere.
o Alle virksomheder og foreninger skal have en e-boks. Lea opretter en til os.

•

Afholdte aktiviteter:
o Møde med FKR og SYK om samarbejde. Mødet gik fint og første fælles arrangement
er tøndeslagning i HKR i februar. Næste møde bliver i november. Vi talte om, vi skal
ændre vores træningsstævne i januar, så vi deltager i FKRs springstævne i
december, men valgte ikke at gøre det i år.
o Indsamling af sten: Der er nu samlet sten på alle grusbaner

•

Kommende aktiviteter
o DSP-arrangement: Stævnet foregår søndag d 22. september kl. 9-16.30. Kiosken har
åbent med begrænset udvalg.
o D-stævne i military:
- Ca. 50 starter nu (13/9 2013)
- Officials er på plads.
- Louise har bestilt mesterskabsdækkener – også til dressur, springning og
mønstring.
- Rytterne skal gøres opmærksom på, at evt. tilgodehavende skal være betalt
inden klassens start, ellers kan de ikke ride.

- Vi mangler fortsat en del hjælpere, men der arbejdes på sagen.
- Springbanen sættes op og pladsen klargøres fredag eftermiddag (27/9)
o Klubmesterskaber i dressur og springning
- Propositionerne blev gennemgået og offentliggøres snarest
- Alle officials er på plads
- Den nærmere planlægning sker over mails.

