Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 30. august 2017

Mødt op: Betina, Louise, Elizabeth, Nancy, Kristine, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Jørn, Olivia, Lea D, Mia, Sille, Ida
•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.

•

Meddelelser
o

Tirsdag d. 3.oktober er der Distriktsmøde i D4 kl. 19:00. Det afholdes i Slagelse.
Lea og evt. Jill deltager.

o

Vi har fået brev fra DRF Militaryudvalget vedr. Mesterskaber i 2018. Det blev vendt
på Terrænudvalgsmødet d. 29. Karin ville gerne have arrangement, men
foretrækker som 1-dags stævne. Vi ville helst have hold DM, men vi mener, at det
skal afholdes som 3-dages eller i hvertfald 2-dages stævne. Vi valgte at droppe det
for 2018, men vil se på det i løbet af næste år m.h.p. 2019.

o

Lea har ansøgt Udviklingspuljen i Faxe Kommune om 30.000 til hegn omkring
springbanen og 10.000 til flagholdere til terrænspringene. Det bør komme svar midt
i september.

•

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne d. 13. august. Det var et fint velafviklet stævne. Bedømmelsen i
Stævnerapporten er meget fin. Vi har et overskud på ca. 4.000 kr. Til næste stævne
skal vi have nye højtalere til anlægget og forhåbentlig er det nye hegn omkring
springbanen kommet op.

o

Træningsstævne i springning. Stævnet blev aflyst grundet for få anmeldelser. Det
ser ud til, at vi har haft bedst succes med Banetræningsarrangement.

•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne i oktober. Det er besluttet at vi har klasser fra 70 til 100. Der er
arbejdsdage i terrænet d. 9.+10. september og d. 23.+24. september. Lea har
ansøgt de ændrede propositioner, som nu er godkendt. Betina aftaler omkring
madpakker og bestiller smed. Der skal bruges noget grus til terrænbanen. Louise og
udvalg arbejder på sponsorgaver. Mari er OD, Niels Degn er TD, Karin er TBB,
Mette er SBD, Peter Fischer og Linea Fogh Pedersen er dressurdommere og Jørn
er springdommer. Lea prøver at finde en ekstra dressurdommer. Vi diskuterede
point system til Klubmesterskabet i Military. Det blev besluttet at prøve en ny model
med point for placeringer/gennemførelse af klasserne i stedet for strafpoint.

o

Klubmesterskab i spring og dressur er den 7. + 8. oktober. Louise bestiller
dækkener til alle klubmesterskaber (6 stk.). Klubmesterskaberne i spring går i LC for
både hest og pony. I dressur skiftes MB1 ud med MB0. Fagerholm (Stengaard’s nye
foderleverandør) vil gerne sponsorere. Louise tager kontakt. Tine Vejlstrup bliver
SBD og Jørn er springdommer. Lea finder dressurdommere.

•

Nyt fra udvalgene
o

Springudvalg: Kristine har fået 2 tilbud på springmaterial. Et fra Viffeldt og et fra
OM. Tilbuddet fra OM er væsentligt dyrere end tilbuddet fra Viffeldt. Kristine
undersøger om materialerne fra Viffeldt er godkendte (evt. kommer der restriktioner
på springmaterial).

o

Kiosken. Vi besluttede at sætte nogle af priserne i kiosken op. Kaffe m.v. op til 10
kr., Toast op til 20 kr.

•

Regnskab og budget
o

•

Regnskabet fra Auguststævnet var udleveret. Det blev et overskud på ca. 4.000 kr.

Eventuelt
o

Nancy giver Lea sin gamle iPhone 5, som kan anvendes som stævnetelefon med
mobilepay. Betina sørger for gave til Kirstens 70 års fødselsdag.

•

Næste møde: onsdag den 20. september kl. 19:30 på Stengaard.

