Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 15. september 2014
Dagsorden:
•

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

•

Godkendelse af referat – ingen kommentarer

•

Meddelelser
o

Vi fik ikke noget fra Sydbank konkurrencen

o

Vi har ansøgt kommunen om tilskud til det nye anlæg og springdommervogn samt til køb af
to nye dommertårne. Vi får svar midt i oktober

o

Møde i D4 den 18. september. Lea deltager.

o

Møde i Faxe kommune den 25. september. Hvem kan deltage?

o

Møde i militaryudvalget den 25. oktober. Nia deltager

o

Vi overvejer at købe brugt dressurhegn som er sat til salg på FB. Louise følger op

o

Certificering: Måske i forbindelse med militarystævnet i september. Lea undersøger

•

Afholdte aktiviteter

•

Kommende aktiviteter
o

o

Militarystævne den 28. september


Der er ca. 50 starter nu. Anmeldelsesfrist er den 18. september.



Der mangler fortsat en del hjælpere



Hesteambulance: Anita henter med mindre vi kan få den leveret fra Søborgaard



Opsætning af springbane den 25. september kl. 18



Pernille sætter flag og krukker op om fredagen.



De, som har mulighed, mødes kl. 14 om lørdagen og gør det sidste klar.



Mesterskabsdækkener er bestilt



Lea bestiller buketter og gaver til officials

Klubmesterskab


Anita og Lea klargører til dressuren inden lørdag.



Vi hjælpes ad med springbane lørdag eftermiddag



Alle hjælper med at tage spring og dressurhegn ind søndag eftermiddag



Dommere er på plads

o

Ryttermærker: Endnu ingen deltagere. Vi sætter det på DRF’s FB-side

o

NM 2015


Pernille kontakter OM-spring om det manglende sponsorspring



Bendix har sagt ja til at sponsere et spring



Vi har afholdt møde med fritidskonsulent fra Faxe kommune. De kan hjælpe med
midler til opsætning af skilte og evt. ensretning af veje. Borgmesteren vil gerne
komme og holde tale ved åbningscermoni



Lea og Louise laver skrivelse til næste møde i folkeoplysningsudvalget



Brandmyndighederne skal kontaktes, når vi har plan for opsætning af stævnebokse
klar



Anita er i gang med at indhente tilbud på stævnestalde



Hovedsponsorer: Louise er i fuld gang



Stævnedyrlæge: Berner Olsen spørges, da han er FEI dyrlæge. Faxe Dyreklinik vil
gerne være sponsor



I løbet af vinteren bliver der bygget spring hos Peder



Kim har kontakt til vognmand som kan levere spåner og gerne vil sponsere en del af
dem

•

Anlæggelse af baner
o

Leif har kørt grus på den nye springbane og købt græsfrø ind

•

Regnskab og budget – intet nyt

•

Udvalg – intet nyt

•

Eventuelt
o

Vores flag trænger til udskiftning. Lea hører Peder H. om han har en kontakt, ellers køber
Lea

•

Næste møde: Mandag den 27. oktober kl. 19 hos Nia

