Referat af bestyrelsesmøde
torsdag den 9. januar 2014 kl. 19.30
hos Nia
Dagsorden:
•

Mødt: Louise, Nia, Lea, Anita, Sille

•

Godkendelse af referat

•

Meddelelser
o

Erfaringsdag. Louise deltog, som repræsentant for klubben.


Td’en bliver kun betalt ved et stævne, det med højest sværhedsgrad.



Der er lavet om i reglementet, bla. Udstyr. Dette skal vi være mere obs på ved
stævner.



Ridebanespringhøjden er hævet i de mindre klasser, med 5 cm. Op til 100 cm.
Klasser.



Styrt/fald af hest skal tjekkes, inden de rider videre, ligegyldigt hvor styrtet sker.



Markerer sundhedspersonale.



Sværhedsgraden bestemmer ranglistepoint.

o

Lea har indstillet nogle ryttere til Faxe kommunes mesterskabspris.

o

Onsdag den 15. januar er der stævnekoordinerings møde i Tusenæs hallen

o

Kultur og fritidsudvalg i Faxe kommune. Vi deltog ikke.

o

1. februar er der sidste frist for ansøgning til udviklingspuljen. Søge til hegn, sand.

o

På valg er: Bestyrelse: Louise, Betina, Christina. Suppl: Nanna, Nia. Junior: Chelina –
modtager ikke genvalg, Mette Rise.

•

Afholdte aktiviteter
o

•

Træningsstævne i springning:


Dele klassen med vejledende tidsplan.



Ryttere skal holde sig klar på banen eller ved ’slusen’, have en opråber.



Have en parkeringsvagt.

Kommende aktiviteter
o

Pokalfest og generalforsamling – foreløbig 37 og 5 børn tilmeldt. Betina bestiller buketter.
Maden bestilles udefra. Årets hjælper.

o

Træningsstævne i dressur: søndag den 16. februar.

o

Fastelavn: søndag den 2. marts. Pernille vil gerne stå for det, men vil gerne have
juniorudvalget med. Lea laver en tilmeldingsliste.

o

C-stævne i military:


Lea sender proportionerne til Karin, så hun kan tjekke dem igennem i forhold til
rettelserne i det nye reglement.

•

Anlæggelse af baner:

•

Regnskab og budget:
o

Springstævnet gav overskud. Kiosken løb rundt.

o

Mobilepay. Lea undersøger.

•

Udvalg

•

Eventuelt

•

o

Dsp arrangement. De vil gerne afholde følskue og hoppekåring

o

Parkeringsskilte med pile. Anita laver skitse og Louise kontakter Bill.

o

Sjællandscup

o

Lea bestiller rosetter.

Næste møde: Torsdag den 13. februar kl. 19.30 hos Nia.

