Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 22. november 2018
Deltog: Betina, Kristine, Louise, Nancy, Mia, Lea D (delvist), Olivia, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Elizabeth, Jørn
•

Godkendelse af referat
Referatet fra d. 9. oktober blev godkendt.

•

Meddelelser
Klubpriser i Faxe kommune skal indstilles inden 31.12. Lea skriver kategorier, når
referatet sendes ud.
Vi søger tilskud til vinduer og døre i Folkeoplysningsudvalget. Ansøgning skal
sendes senest 28.11. Der forventes svar ca. 5.12. Der er endnu en pulje hos Faxe
Kommune, der kan søges. Vi søger om penge til ny fryser og køleskab til Kiosken
og evt. en ny terrænforhindring evt. med reklame for Faxe Kommune. Lea spørger
Karin om hvad vi kan bruge.
Der uddeles mesterskabspriser af Faxe Kommune. Lea indsender listen med HKR
ryttere.
Der er kommet en kursusliste for 2019 fra Faxe Kommune.
Military stævnekoordineringsmøde – Lea og Jill deltog. Der oprettes en ny cup i
2019, der går i P80 og H90. Der uddeles sløjfer fra DRF til klasserne og der
afholdes en finale ved årets sidste militarystævne (vi ved ikke helt, hvordan det
hænger sammen endnu). Det gælder den enkelte rytter og ikke klubberne.
I forlænges af FEI vedtagelsen af en preliminær 1*, indføres den også i DK. Det
betyder at det vi i dag kender som CNC1* bliver til CNC2*, nuværende CNC2* bliver
til CNC3* osv. Kvalifikationskrav m.v. vil komme i reglementet for 2019, men
umiddelbart gøres CNC100 lidt ”lettere”, så den nye 1* bliver et mellemtrin. Der er
også udviklet et Lang-bane dressur program til CNC100.
Der er oprettet nogle nye udvalg, hvor deltagere er velkomne:
Pony udvalg (for at få flere ponyer ind) – ledes af Morten Hansen
Udstyrs udvalg (bid m.v.) – ledes af Marlene Pedersen
Militaryudvalget beder os, som stævnearrangører, at indberette ”dårlig opførsel” på
stævnepladser, det være sig på banen, på stald/trailerpladsen, overfor officials m.v.
Vi diskuterede, hvordan man rekrutterer hjælpere. Lea forelagde planen om en
hjælperrangliste og vi lovede at sende noget ind til dem, når vi har fastlagt
strukturen. Andre bruger en gratis træning eller en stor fest.
Der vil blive oprettet en Equipe FB-gruppe, hvor stævnearrangører for Military kan
udveksle erfaringer og hjælpe hinanden.
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•

Afholdte aktiviteter
o

•

Ingen siden sidste møde. Dressurtræning blev aflyst grundet for få deltagere.

Kommende aktiviteter
o

Juleoptog 2018. Juleoptoget finder sted d. 23. november. Der forventes 12-15
ryttere samt en hestevogn. Vi prøver at ride en lidt længere rute. Anita har ledelsen
på jorden. Betina sørger for kakao og æbleskiver til ca. 25 personer.

o

Aktiviteter i 2019. Vi har foreløbig fastlagt følgende datoer:
12. januar – Generalforsamling m. rytterfest
9. februar – Dressur med Peter Fischer på Hulegård
6. april – Arbejdsdag, første gang maling af spring
11. april – Banetræning i spring – NB! På grus
28. april – Militarystævne med op til ny 2*
8.+9. juni – Klubmesterskaber i dressur og spring med rytterfest d. 9.
27.+28. juli – Arbejdsdage, maling og klargøring af spring og dressurhegn + terræn
10.+11. august – Militarystævne med J/Y DM - Vi skal nedsætte et udvalg
6. oktober – Militarystævne med op til 90
Dressurkurser: Michelle ser på flere og må arrangere under hensyn til de allerede
fastlagte datoer.
Vi vil også gerne have en Subaru Cup. Lea taler med Mia H. og finder dato.
Breddestævne i 2019
Pony ridelejr i 2019.

•

Gennemgang af dokumenter
o

Breddereglement: Louise og Jill ser på det og Lea godkender

o

Velkomstbrev/folder: Lea gennemgår dette

o

Privatlivspolitik: Vi gennemgik den og fik sat de sidste ændringer ind. Lea lægger
den på hjemmesiden.

o

Fortegnelsespligt: Lea og Jill ser på denne

o

Hjælperopgaver og rangliste: Gennemgås på næste møde, hvor vi også
diskuterer/fastlægger optjening til ranglisten.

•

Nyt fra udvalgene
o

•

Intet nyt

Regnskab og budget
Regnskabet er næsten færdigt og resultatet ser fint ud. Vi har ikke brugt alle de
25.000 vi fik til computere, vi mangler stadig at købe 5 mus, dongles og covers. Lea
undersøger om vi evt. må købe en iPad til stævnemusik. Ellers vil vi returnere
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overskuddet, da vi ikke vil misbruge vores tildeling. Jill kigger på regnskabet
sammen med Betina, inden det sendes til revisor.
•

Eventuelt
o

Deltagere i et jagtselskab ”trådte af på naturens vegne” lige udenfor kiosken til frit
skue for ryttere og andre, både børn og voksne. Anita og Leif taler med
jagtselskabet og beder dem benytte vores fine nye toiletter.

o

Louise foreslog, at vi som klub stiller et forslag til Repræsentantskabsmødet om at
en DRF-licens er gyldig i 12 mdr. fra købstidspunkt, så man ikke skal betale fuld
licens blot for få måneder sidst på året. Louise og Lea ser på det.

o

Vi har fået nogle spørgsmål fra et medlem. Kan vi ændre formuleringen omkring
anvendelse af terrænbanen? Evt. ændre krav til hvem må undervise i terrænet.
Terrænudvalget tager det op inden den nye sæson.

o

Der var også spørgsmål til klubmesterskaberne – kan Military evt. gå tilbage til at
være over 2 stævner. Bestyrelsen tager det op, når vi gennemgår propositioner for
alle klubmesterskaber på et af de næste møder.

o

•

Kontingentopkrævning udsendes nu sammen med klubblad (på mail).

Næste møde: Afholdes mandag d. 17. december 19:00 hos Lea.

Side 3 / 3

