Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 27. marts 2017
Mødt op: Betina, Michelle, Anita, Jill, Kristine, Mia, Nancy, Lea D, Olivia og Lea
Afbud fra: Louise, Elizabeth, Jørn, Sille, Ida
•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer

•

Gennemgang af Forretningsorden for bestyrelsen
Der blev lavet enkelte rettelser og tilføjelse om suppleanter til bestyrelsesmøder (Lea
opdaterer og lægger på hjemmesiden)
Jill foreslog at vi laver et årshjul, hvor vi fastlægger hvilke dokumenter, der skal
gennemgåes på hvilke møder (Jill)

•

Meddelelser
o

Lea deltager i DRF Repræsentantsskabsmøde lørdag d. 22. april i Korsør. Hvis flere
vil med, så giv Lea besked hurtigst muligt. Man kan deltage kursus og møde fra 1018 eller kun møde fra 13-18.

o

Fra DRF – ændring i tilskud til TD omkostninger ved 1* klasser. Nu dækkes kun
kørsel. Honorar og overnatning er for klubbens regning.
Store Hestedag er igen sponsor for Subaru Cup. Kvalifikation skal rides på 2
forskellige baner.
Husk – Faldrapporter til stævner for alle klasser

o

Faxe Kommune tildeler pris. HKR har indstillet Cecilie Eriksen for sin bronze til
Nordisk Mesterskab. Overrækkelse på Kultunariet d. 30.03, kl. 19-21

o

DRF Klubnyt – man kan abonnere på dette og andre info mail fra DRF på dette link:
http://www.rideforbund.dk/da/Information/Infomails/Infomail%20tilmelding.aspx

•

Kommende aktiviteter
o

Der er arrangeret Banetræning i spring d. 6. april med start ca. kl. 17. Lea laver
ca. tider. Mia H. bygger bane, dømmer og hjælper rytterne.
Hjælpere: Lea, Michelle, Nancy, Kristine, Jill. Flere er velkomne.

o

Arbejdsdag d. 17. april – Anita og Lea tjekker maling og pensel beholdning. Der
skal males mange bomme/støtter. Dressurhegn skal rengøres og køres ud.

o

Military stævne 30. april. Betina arbejder på personale til Kiosken.
Det er muligt for HKR medlemmer at melde til i banespringning alene som
sløjfeklasse. Lea laver opslag og tilmelding på hjemmesiden.

Hr. Kat skal spørges om sponsorgaver - Sponsorudvalg
Vi skal bruge folk som ledere til banegennemgang lørdag d. 29. april. Meld jer til
Lea.
Betina bestiller overnatning til Peder Rosted 29-30/4
Da vi nu har 1* er Mari hyret som overdommer.
Springbanen sættes op d. 28. april kl. 16:30. Vi har brug for hjælpere.
Toiletter til terrænet skal bestilles og doping boks være til rådighed – Anita
o

Kursus i sikkerhed ved ridning og omgang med heste afholdes d. 18. maj kl. 1821 i bibliotekets festsal. Kurset er oprettet på GO. Lea skriver om det på
hjemmesiden og FB. Lea D får skriv fra Lea og prøver at få det i lokalaviser m.m.
Kurset er gratis for medlemmer af HKR og koster 40 kr. for andre. Sandwich kan
bestilles og betales forud på mobilepay.

o

Subaru Cup. Mia H. træner og dømmer hhv. 6. og 7. maj. Nancy er skriver.

o

Træningsstævne i dressur er planlagt til 17. juni. Klasser fra LD2 til MB0.
Michelle sender 4 dommer forslag til Lea. Det er et sløjfestævne (60%). Startgebyr:
medlemmer 80 kr. / ikke medlemmer 120 kr. Michelle, Mie P. og Maria hjælper. Der
laves ”2 klasser” – Lang bane og kort bane.

o

Dressurkursus. Michelle har foreslået d. 19.-20. august til Lasse Hestengen, men
har ikke fået svar endnu. Pris er 350,- kr. for ½ time. Rider man begge dage er det
så 700,- kr. Der skal også tænkes i mad til deltagere og evt. bokse til dem, der skal
ride begge dage. Michelle arbejder videre.

•

Nyt fra udvalgene
o

Terrænudvalg – arbejdsdage er planlagt. Lea annoncerer på FB. Propositioner er
klar og stævnet er åbent for tilmelding på GO. Der er nu også 1* klasse.

o

Dressurudvalg: Udvalget består nu af Michelle, Mie P. og Maria Beck.

o

Sponsorudvalg: Louise melder, at udvalget er i gang med at finde sponsorer til 30.
april. Laura Skov og Maria Juul er også med i udvalget i år.

o

Springudvalg: Sussy Jensen og Tine Vejlstrup er gået med i udvalget. Kristine har
fået et spørgsmål om man må springe med bidløs trense til træningsstævnet d. 6.
april. Der blev svaret ja til dette.
Kristine har talt med Mia H. om kontakt vedr. Faldteknik kursus. Kristine får telefon
nr. af Mia H. til Holbæk Judoklub.

o

Breddeudvalg: Lea D havde flere ideer til arrangementer. Aktivitetsdag evt. med
miljøtræning, Rytterlege og andet. Kan evt. lægges sammen med Åben

Rideklubdagen d. 26. august. Der blev også talt om en ridelejr (i 2018) og
Orienteringsridt. Der kan reklameres for arrangementer med opslag i nærbutikker
m.v. Lea D arbejder videre med ideerne.
o

Bane- og materialeudvalg: Leif bestiller grus. Anita køber Bomvogn hos Viffeldt,
listepris 11.150 kr. Anita prøvet at få nogle trykimprægnerede natur bomme med.
Michelle prøver at få nogle bomme som sporsorgave fra Bygma

•

Regnskab og budget
o

Der er nu 100 medlemmer, der har betalt kontingent. Der er betalt for
Stævnesystem. Betina udarbejder budget for 2017

•

•

Eventuelt
o

Nyhedsbrev på HKR hjemmeside er ”lidt” gammelt. Lea opdaterer

o

Lea opdaterer punkterne med Bestyrelse og Udvalg på hjemmesiden.

Næste møde: onsdag den 19. april kl. 19:00 på Stengaarden

