Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 19. oktober 2016
Mødt op: Betina, Louise, Anita, Karin, Michelle og Lea
Afbud fra: Pernille, Jørn, Nia, Kim og Sille
•

Meddelelser
o

•

D4-møde den 3/11. Lea deltager

Kommende aktiviteter
o

Juletræstænding d 25/11 i Haslev: Der er 14 tilmeldte, så Lea meddeler Haslev
Handelstandsforening at vi kan komme med optog. Jens Fr. har kontakt med en
hestevogn, så vi giver navnet videre til HH.
Vi mødes på Den udv. Højskoles parkeringsplads og rider via kirken ned ad
Jernbanegade. Der vil være varm kakao/gløgg/æbleskiver til rytterne. Lea skriver
informationer til rytterne på FB.

•

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne i oktober


Gik godt. Positive tilbagemeldinger. Vi har ikke modtaget stævnerapporten
endnu, men TD var positiv efter stævnet.



Blomster og dekorationer fra terrænet kan bruges på springbanen under
klubmesterskabet weekenden efter.


o

•

Pænt overskud på stævnet

Klubmesterskab i dressur og springning


Flere starter end sidste år, hvilket gør at stævnet giver overskud.



Hyggeligt stævne

Aktiviteter i 2017
o

Pokalfest: d 21/1. Lea søger lokale og kontakter Jeanette om mad. Vi søger
personer til midlertidigt festudvalg. Der er fundet 3-4 nye bestyrelsesmedlemmer.

o

Dressurstævne med Peter Fischer: søndag d 12/2. Vi kan leje Bendix’s ridehus

o

Militarystævner: fastsættes den 29/11 til stævnekoordinerende møde. Lea
undersøger, hvornår NM ligger næste år.

•

o

Træningsstævne i springning: torsdag efter første militarystævne

o

Subaru cup kvalifikation: søndag efter første militarystævne

o

Klubmesterskab: weekend efter sidste militarystævne

o

Øvrige aktiviteter: Michelle bliver event-koordinator og skriver om det på FB.

Regnskab og budget

o

Kontrakten med Stengaard blev gennemgået. Leif og Anita kommer med udkast til
lejeafgift

o

Vi gennemgik ønsker til indkøb:


Anita bestiller start/mål til springbane og kigger på vogn til forhindringer samt
ekstra hegn til afkortning af dressurbane.



Der skal købes grus til dressurbaner samt terræn i foråret



Vi skal kigge på fonde til indkøb af hegn om springbane, flytbare
terrænspring i 60 og 80 cm samt en ny mur til springbanen



Lea sender information ud fra Mia om vingestøtter samt holdere til
springbanen

•



Betina køber havestole i foråret og kigger efter stole til kiosken



Tagrender på kiosken skal renoveres i foråret

Eventuelt
o

Klubblad og opkrævning skal sendes ud pr. e-mail i starten af december. Lea laver
klubblad.

o

•

Vi laver en bestilling af klubjakker inden for den næste måned. Lea sætter det på FB

Næste møde: tirsdag den 6. december kl. 19:30 hos Anita (til gløgg og æbleskiver).

