Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 7. maj 2014
Dagsorden:
•

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

•

Godkendelse af referat – ingen kommentarer

•

Meddelelser
o

DRF’s hovedsponsor Sydbank har udskrevet en konkurrence om 5.000 kr til et kursus for
klubbens medlemmer. Vi deltager med et faldteknik-kursus. Lea kontakter Mia om kurset.

o
•

Faxe kommune afholder dag for kommunens foreninger den 14/9. Vi deltager ikke.

Afholdte aktiviteter
o

Subaru Cup: Det gik godt. Næste år skal vi koordinere dato for Subaru og stævne med
terrænudvalget, så arbejdet i terrænet kan optimeres.

o

C-stævne i military:


Overordnet set gik det rigtig godt og vi har fået meget positiv feedback.



Stævnerapporten indeholdt et par 2-taller, som vi ønsker uddybet af TD



Bedre info om arbejde op til stævnet, så vi kan tiltrække flere hjælpere



Der opsættes udslusning på springbane, så der ikke galoperes ud af banen



Der var internetforbindelse under hele stævnet, hvilket er et stort fremskridt.
Speaker ønsker Ipad, så resultater kan ses fra live.



Louise hører Bill, om vi kan låne skærm og pc, så vi kan vise resultater fra live i
kiosken



Der var en del ryttere i CNC90 som blev diskvalificeret pga. fejlridning på
vandspring



Vi skal finde et ”føl” til Karin, som kan oplæres i resultatindskrivning i terrænet, så
Karin kan aflastes, når hun også er overdommer.



Vi diskuterede om vi kan bruge startnummer i stedet for stævnenummer, så
rytterne kan få numre efter klassen som det gøres i Sverige, men det er desværre
ikke muligt selv at bestemme startnumre i en klasse i stævnesystemet.


•

Stævnet gav ca. 16.000 kr. i overskud

Kommende aktiviteter
o

B-stævne i military


Propositionerne blev diskuteret og endelig besluttet



Vi skal bruge nye numre i træ til forhindringerne i terrænet. Kim har fået sponseret
200 styk, så nu skal de bare males!



Præmieoverrækkelse til mesterskaber bliver umiddelbart efter sidste start i
terrænet. Vi overvejer, hvordan det skal foregå.



Deltager i DM skal have boks med staldvagt. Vi taler med TD om hvordan det kan
foregå

•

Anlæggelse af baner:
o

•

Springbanen passer i størrelsen. Anita og Leif bestiller hegn

Regnskab og budget
o

C-stævnet gav overskud og vi forventer også overskud til B-stævnet

o

Lea kontakter Nordea vedr. evt. flytning af bank

•

Udvalg

•

Eventuelt:
o

Vi mangler stadig at hente forhindring i Svinninge. Kim har kontakt, som måske kan hjælpe
os.

•

Næste møde: Onsdag den 28. maj kl. 19 på Stengaard

