Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 28. februar 2017
Mødt op: Betina, Michelle, Anita, Elizabeth, Jill, Kristine og Lea
Afbud fra: Mia, Louise, Jørn, Lea D, Olivia, Sille, Nancy og Ida
•

Konstituering af bestyrelse
o

Formand: Lea

o

Næstformand: Louise

o

Kasserer: Betina

o

Sekretær: Jill

•

Fordeling af udvalg: se separat dokument

•

Sidste mødes referat blev gennemgået og godkendt

•

Meddelelser
o

Faxe kommune er ansøgt om tilskud til grus til baner og vogn til springmateriel. Vi
har modtaget tilskud på 30% af den budgetterede udgift til begge dele. Anita
arbejder videre med det

o

Vi har modtaget materiale om opstart af TREC. Breddeudvalget kigger på det

o

DRF 100 års turnering: Vores militarystævner er en del af det. Link sendes ud
sammen med referatet

o

Åben rideklub den 26. august: Vi overvejer at deltage

o

DRF Repræsentantskabsmøde lørdag d 22. april i Korsør. Vi skal sende mindst én
repræsentant for klubben

•

Afholdte aktiviteter
o

Generalforsamling og rytterfest: Ca. 60 deltog. God stemning. Det er sidste år, at
Jeanette kan levere maden, så vi skal finde en anden.

o

Certificering: Møde gik godt, og vi blev recertificeret. Vi mangler at afholde kursus i
sikkerhed. Lea søger kursus til torsdag den 18. maj på biblioteket kl. 18-21 med
mulighed for at bestille sandwich og købe sodavand.
Lea laver opslag om brandveje og sikkerhed til ridehuset

o

Træningsstævne i dressur: Helt fyldt op med starter. Forslag til at flytte det til
sommerhalvåret, men så kan Peter Fischer ikke dømme. Vi prøver at finde en
anden dommer og en dato i sommeren.
Der skal i propositionerne skrives at ved frost bliver der opvarmning i ridehuset
samtidig med at der rides konkurrence.

•

Kommende aktiviteter

o

Arbejdsdag: Den 17. april (2. påskedag). Der skal males meget i år. Anita og Lea
kigger malingen igennem inden arbejdsdagen. Betina køber ind til frokost (suppe).

o

Military i april: Alle officials er på plads. Propositioner aftales med terrænudvalget

o

Subaru cup: Lea kontakter Mia

o

Dressurstævne: Forslag om breddestævne i foråret. Lea undersøger datoer og
dommer

o

Dressurkursus: Michelle har fået tilbud fra Lasse Hestengen på 350 kr. pr lektion og
teori. Michelle arbejder videre med det

o
•

Regnskab og budget
o

•

Banetræning: Springning. Evt. 6/4. Gives videre til springudvalget
Ca. 90 medlemmer har betalt kontingent på nuværende tidspunkt

Eventuelt
o

Forslag om at lade kiosken stå ulåst, så man kan sidde indenfor. Evt. salg af
sodavand m.m. pr mobile pay

o

Forslag om faldteknikkursus. Kristine spørger Mia om hun stadig har kontakt med
instruktør.

•

Næste møde: mandag den 27. marts kl. 19:00 hos Betina

