Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 18. juni 2014
Dagsorden:
•

Mødt er: Nia, Louise, Pernille, Anita, Lisbeth, Karin og Lea. Afbud fra Kim, Michelle, Betina

•

Godkendelse af referat – ingen kommentarer

•

Meddelelser
o

Dialogmøde i Faxe Kommune d. 3/6: Rammer og strategi for Faxe Kultur & Fritid blev
diskuteret af fremmødte fra spejdere og idrætsforeninger i Faxe Kommune

o

Vi deltager i konkurrencen om 5.000 kr. til kursus i HKR. Vi ansøger om penge til Faldteknikkursus.

•

o

Vi har modtaget ca. 53.000 fra Faxe Kommune i aktivitets- og lokaletilskud

o

Spørgsmål fra Breddeudvalget i D4. Vi beskriver for breddeaktiviteter i military

o

Brev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vedr. aktiviteter i landområderne.

Afholdte aktiviteter
o

B-stævne i military


Særdeles flot stævnerapport fra TD



Stævnet giver ca. 23.000 i overskud.



Der skal sættes spande til dåser/flasker op i terræn og på P-plads



Der købes nye start/mål skilte til springbanen



Skibsklokke eller lign. til springbanen



PC med live-resultater var rimelig besøgt, så det gentages



Terrænudvalget indkøber selv mad/drikkevarer til hjælpere i terrænet op til
stævnet

•

Kommende aktiviteter
o

DRF har opfordret os til at søge om at afholde NM i 2015 (2. sidste weekend i september).
VI forsøger at lægge et budget for stævnet, og ser det fornuftigt ud, søger vi. Det besluttes
inden den 1/7 i år, hvilken klub der skal afholde mesterskabet.

•

Anlæggelse af baner:
o

Det nuværende hegn om den nye springbane bibeholdes og i stedet bliver hegnet om den
gamle springbane revet ned og banen udvides, så den kan rumme to 20x60 baner.

•

o

Der køres grus på den nye springbane

o

Vi undersøger, hvad dommerhuse, som dem Team Cape har, vil koste.

•

Regnskab og budget - se under stævne og anlæggelse af baner

•

Udvalg – intet nyt

•

Eventuelt:
o

HKR’s hold ved D4 Mesterskaber for hold blev fejlagtigt diskvalificeret. Den afholdende klub
sender en uforbeholden undskyldning til rytterne.

o

Louise ønsker ikke at være sponsoransvarlig i 2015, så vi søger en afløser.

o

DSP afholder hoppekåring på Stengaard den 3. august. Kiosken skal være åben. Anita og
Lea sørger for indkøb/bemanding.

•

Næste møde: Mandag den 28. juli kl. 19 på Stengaard

