Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 10. februar 2015
Dagsorden:
•

Mødt er: Louise, Betina, Pernille, Jørn, Sille og Lea. Afbud fra Anita og Nia.

•

Konstituering af bestyrelse:
o

Formand: Lea

o

Næstformand: Louise

o

Kasserer: Betina

o

Sekretær: Sille

•

Godkendelse af referat – ingen kommentarer

•

Meddelelser

•

o

Vi har søgt pulje hos Faxe kommune til nye dressurbaner og et dommertårn mere.

o

Karin deltager på repræsentantskabsmøde for HKR

Afholdte aktiviteter
o

Generalforsamling og pokalfest: Forløb fint. I stedet for at ændre vedtægter i forhold til
flytning af aldersgrænse, så laver vi tre typer kontingent: Junior (op til 18 år), U25 (18-24 år)
samt senior (25 år og derover). Det kan gøres uden ændringer i vedtægter. Juniorer og U25
skal i 2015 betale 300 kr. og stiger til 350 i 2016. Seniorer skal betale 400 kr. i 2015 og stiger
til 450 kr. i 2016.

o

Træningsstævne i dressur: 37 starter. Der bliver et lille overskud på stævnet. Vi kan godt
bruge flere hjælpere til vores dressur og springstævner.

•

Kommende aktiviteter
o

Arbejdsdag: 2. påskedag, den 6. april kl. 10-16. Lea laver opslag om det. Det bliver med
tilmelding til mad (f.eks. suppe og pølser). Inden dagen skal vi ud og se, hvad der skal laves
på dagen.

o

Military i april: Propositionerne blev gennemgået. Næsten alle officials er fundet. Da vi kun
har dette stævne i år, skal klubmestrene findes ved dette stævne. De bliver udskrevet i
CNC90 og CNCP80, således at alle HKR-ryttere, som starter disse klasser, automatisk
deltager i mesterskabet.

o
•

Ryttermærker: Lea er i kontakt med underviser, Lea Dinesen

Regnskab og budget

o

Betina fremlagde budget (uden NM) og arbejder videre på det. NM-budgettet forventer på
nuværende tidspunkt overskud, men det er stadig usikkert og skal følges nøje, så vi kan
reagere tidligt, hvis der dukker uventede udgifter op.

•

NM
o

Jørn fremlagde referat af møde i terrænudvalget. Der bliver nu ugentlige aftener, hvor der
laves spring og der er sat navn på mange poster.

o

Jørn laver udkast til tekster til hjemmeside og FB, og Lea sætter det på.

o

Der har også været møde om bespisning og Lisbeth arbejder videre.

o

Louise har været til møde om LiveTV fra stævnet, og her bliver der også arbejdet videre.

•

Eventuelt

•

Næste møde:
o

Mandag den 16. marts kl. 19.30. Sted aftales senere.

