Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 27. oktober 2014
Dagsorden:
•

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

•

Godkendelse af referat – ingen kommentarer

•

Meddelelser
o

Ny pulje fra Faxe kommune, der støtter børn og unges fritidsaktiviteter fra 1. januar 2015.
Lea sætter information på hjemmeside og fb.

o

Jem & fix lancerer et nyt koncept, hvor der kan søges om materialer op til 50.000 kr. Karin
siger det videre til terrænudvalget

o

Kandidat til årets klubpriser 2014 i DRF: Lea kigger på det

o

Faxe kommunes udviklingspulje: Vi får dækket 30 % af udgifter til anlæg, pavillon til
springbane samt nye dommertårne, i alt ca. 9.000 kr.

o

Lea har søgt Nordea fonden om penge til tre dommertårne. Vi får svar i løbet af december.

o

Nia har været til militarymøde. Der er stadig diskussion om det nye navn for military:
Riathlon. Vi har C-stævne i military sidste weekend i april.

•

o

Militaryudvalget arrangerer faldkursus den 8/11 i Brøndby. Lea sætter det på fb.

o

Vi er blevet certificeret i organisation, sikkerhed og D-stævne ☺

Afholdte aktiviteter
o

o

D-stævne i military


Forløb fint. Men ærgerligt med uheldet med den sidste rytter.



Overskud på ca. 17.000

Klubmesterskab


Der manglede hjælpere til stævnet. Vi søger dressur- og springudvalg til stævner i
2015

•

•

Anlæggelse af baner inkl. køb af dommertårne
o

Vi bestiller foreløbig ét dressurtårn. Afhængig af pris og Nordea-fond bestiller vi evt. flere

o

Intet nyt om dressurbaner

Aktiviteter i 2015
o

Lea taler med Mia om vi kan afholde træningsstævnet i springning i ridehuset på Stengaard.
Evt. som banetræning

o

Lea finder dato for dressurstævne med Peter Fischer. Vi spørger også Mimi, om hun kan
dømme en dag i samme weekend

o

Pokalfest/generalforsamling: Den 17/1 eller den 7/2? Jeanette som skal sørge for mad til
NM spørges om tilbud på mad til pokalfesten.

•

Regnskab og budget
o

•

Blev diskuteret i forbindelse med NM og anlæggelse af baner

NM:
o

Catering


Jeanette var inviteret til mødet og hun fortalte lidt om sig selv og sit firma. Hun
sørger for alt til catering med undtagelse af strøm og vand.



Hun lagde op til, at HKR står for madpakker for hjælperne samt salg af
slik/kage/kaffe/sodavand/vand i løbet af dagen. Lea taler med Betina og Lisbeth
om det. Jeanette sørger for bespisning af sponsorer og VIP



Der bliver tilbudt brunch fredag – mandag, aftensmad torsdag – fredag, rytterfest
lørdag



Jeanette vil gerne vide hvor meget vand, vi plejer at sælge. Lea hører Betina og
Lisbeth

o



Forudbestilling af mad og betaling sker direkte til Jeanette via hendes hjemmeside.



Menuen vil være klar i januar, og bliver præsenteret ved vores møde i januar



Kontaktinfo til Jeanette: 22 95 40 82 / bjergbymad@mail.dk

Administrativt


Officialliste og propositioner skal være klar inden for den næste måned. De skal så
godkendes af FEI. Karin laver forslag.



Foreløbige propositioner skal lægges på vores hjemmeside



Anmeldelsesfristen skal være ca. 4 uger før stævnet. Fristen til den nationale klasse
kan være 3 uger, så vi ved, hvor mange vi kan have i klassen.


o

o

Anita kontakter Faxe Dyreklinik vedr. stævnedyrlæge

Sponsorer og PR


Louise arbejder på et par hovedsponsorer



Stævnehjemmeside kan placeres som underside til hkrnyt.dk

Stævneplads


Anita er i kontakt med Nord-Vest Box ang. bokse



Anita har fundet sponsorer til tre forhindringer til springbanen og Nia har fundet til
en forhindring i terrænet

•

Udvalg – intet nyt

•

Eventuelt – intet nyt

•

Næste møde:
o

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 2. december kl. 19.30 hos Lea

o

Møde i NM Organizing committee: Tirsdag den 13. januar kl. 19.30 hos?

