Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 20. september 2017

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

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.
Hegn om springbanen er desværre forsinket men bliver opsat i uge 40. Der skal indkøbes 2
nye højtalere – Lea har fundet nogle, der kan anskaffes for 300-500 kr. pr. stk.

•

Meddelelser
o

Vi har fået tilsagn fra Udviklingspuljen i Faxe kommune om tilskud til det nye hegn
med 30% (max. 9.000) og til flagholdere med 30% (max. 3.000). Der er
Folkeoplysningsmøde/dialogmøde i Faxe Kommune d. 21. september kl. 19-21:30.
Lea deltager i den generelle del og muligvis i en af workshoppene for foreninger. I
det sidst udkomne DRF Klubnyt er beskrevet en ny konkurrenceform bestående af 3
discipliner. Dette kunne være noget for vores Bredde/Junior udvalg. Lea giver
informationen videre til Lea D.

•

Afholdte aktiviteter
o

•

Ingen siden sidste møde.

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne i oktober. De fleste hjælpere er på plads nu. Der mangler nogle
forhindringsdommere, 1 sygeplejerske og starter. Springbanen sættes op fredag kl.
16:30. Stævnepladsen gøres klar fra lørdag kl. 14:00 – mød meget gerne op og bed
også gerne andre om at hjælpe. Elizabeth køber frokost til d. 23.+24. i terrænet.
Efter endt tilmeldingsfrist er vi nået op på 105 starter til stævnet.

o

Klubmesterskab i spring og dressur. De fleste hjælpere er på plads. Vi mangler
dog 1 dressurdommer. Lea kæmper for at finde en.

o

DSP stævne søndag d. 24 september. Elizabeth laver den varme ret til kiosken.
Der mangler lidt hjælpere til kiosken. Michelles mor kan tage nogle timer og Jill
tager nogle timer om eftermiddagen.

o

Militarystævner 2018. Vi har modtaget blanket fra DRF til brug for ansøgning af
stævnedatoer i 2018. Vi søger om følgende datoer:
Søndag d. 29. april – klasser: 60 – 100
Søndag d. 12. august – klasser: 90 – 2*
Søndag d. 30. september – klasser: 80 – 100
Lea indsender blanketter.

•

Nyt fra udvalgene
o

Springudvalg: Kristine har bestilt 10 vinger, 4 alm. støtter, 42 holdere, 10
sikkerhedsholdere + Start/Mål i rød og hvid hos Aluette. Det bør ankomme før
Militarystævnet. Elizabeth henter det vi har bestilt hos Viffeldt på fredag d. 22.
september.

o

Andet: Michelle nævnte, at Tine har en kontakt, der gerne vil komme og holde et
fordrag om Foder – indhold og fodring. Vi prøver at lægge det ind i februar 2018.
Karin og Mia H. tilbyder et kursus i Forståelse af opbygning af terrænbane samt
Udarbejdelse af træningsplan. Efter mødet er dette kursus fastlagt til mandag d. 30
oktober i bibliotekssalen i Haslev.

•

Regnskab og budget
o

•

Intet nyt

Eventuelt
Vi deltager med ”hesteoptog” igen i år til Juletræstænding i Haslev. Det er fredag d.
1. december.
Vi har vundet 2. pladsen i DRF’s 100 års jubilæumsturnering og dermed et sponsor
spring fra Viffeldt. Nancy afhenter det hos DRF i forbindelse med overrækkelsen af
præmierne torsdag d. 21. kl. 14:00. Louise deltager også.

•

Næste møde: onsdag den 25. oktober kl. 19:30 på Stengaard.

