Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 20. februar 2013
•

Mødt er: Lea, Betina, Louise, Christina A., Christina L. og Anita.
Afbud fra Sille, Nia og Pernille

•

Konstituering af bestyrelse:
• Formand: Lea
• Næstformand: Louise
• Kasserer: Betina
• Sekretær: Sille
Der indhentes børneattest på alle bestyrelsesmedlemmer og undervisere.

•

Godkendelse af referat – godkendt

•

Meddelelser:
o Banebyggerassistentkursus d. 17/3. Lea hører Karin, om der er mulige emner
o DRF årsmøde: Louise overvejer at deltage

•

Afholdte aktiviteter:
o Pokalfest og generalforsamling
- Ca. 40 deltog
- God og rigelig mad fra Kinesisk restaurant
- Næste år sættes starttidspunktet til starten for generalforsamlingen, da
flere havde misforstået det og først kom til festen.
o Træningsstævne i dressur
- 5 ryttere var på venteliste og kom ikke til start
- Anmeldelsesfristen rykkes til tidligere og klubbens egne ryttere bliver
prioriteret højere end udenbys ryttere. Ved venteliste kan en rytter max.
starte 2 gange til stævnet.
o Fastelavn
- Ca. 15 deltagere på forældre
- Rigtig hyggeligt og godt arrangement

•

Kommende aktiviteter
o Sikkerhedskursus
- 11 deltagere
- Der serveres kaffe/the/kage

- Sille henter nøgle
o Ryttermærkeundervisning
- Dommeren kan ikke før maj
- Pernille undersøger muligheden for at placere undervisning i én weekend og
prøveafholdelse i den efterfølgende weekend.
o Arbejdsdag
- Lørdag den 6. april kl. 10
- Ved næste bestyrelse laves en todo-liste, så vi er forberedt
- HKR er vært med frokost (grill, suppe eller lign.)
- Lea lægger info på hjemmeside og facebook samt aftaler nærmere med
terrænudvalget
o C-stævne i military
- Propositioner er offentliggjort. Der er foreløbig 3 starter ☺
- Der udskrives en springklasse i samme højder som militaryhøjderne og en
dressurklasse, hvor der kan rides LC-klasser på kort bane. Dressurklassen
rides kun, hvis den kan placeres mellem/efter military-dressuren. Klasserne
er kun åbne for HKRs medlemmer.
- Stævnet kører efter ny drejebog med 10 hovedområder. Vi forsøgte at sætte
navn på ansvarlig for hovedområderne, så opgaver uddelegeres lidt bedre
end hidtil
- Mia Hastrup vil sponsere en cup, som løber over de tre stævner. Louise, Mia
og Lea udarbejder regler for cuppen.
•

Anlæggelse af baner
o Thomas Nowak har været på besøg og lavet et tilbud til os
o Lea kigger efterfølgende på fonde og legater, som vi kan søge

•

Regnskab og budget
o Betina undersøger mulighederne for at skifte bank fra Danske Bank til Nordea eller
Arbejdernes Landsbank, som begge har betjente banker i Haslev

•

Certificering
o Sikkerhed: Vi mangler nu kun at tilbyde ryttermærkeprøve

•

Udvalg
o Intet nyt

•

Eventuelt
o Nyt design på hjemmesiden. Skriv gerne dine bemærkninger til Lea
o Lea kontakter Jens Frederik vedr. de sulkyer, der står i ridehuset på Stengaard

•

Næste møde
o Tirsdag den 26. marts kl. 19.00 på Stengaard. Terrænudvalget inviteres.

