Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 18. april 2018

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

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.

•

Meddelelser
Repræsentantskabsmøde i DRF finder sted lørdag d. 21. april 2018 på Scandic,
Kolding. Lea deltager.

•

Afholdte aktiviteter
o

Arbejdsdag d. 2. april. Der var fint fremmøde til arbejdsdagen. Ca. 25 personer til
frokost. Slangespringet trænger – vi planlægger evt. en arbejdsdag d. 17. juni.

o

Banetræning i springning d. 5. april. Det var ca. 20 starter. Det var koldt, men det
gik godt og det var fint med feedback til træningen.

o

TREC kursus. Det var et godt kursus, men fuldt hus! Lisa Kjer vil gerne komme
igen, med TREC træning i terrænet evt. juni/juli eller august efter stævnet. Louise
er tovholder på at arrangere mere regelmæssig træning v/Katja Berg.

•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne i april. Der forventes ca. 120 starter. Officials er på plads. Lea
efterlyser de sidste hjælpere og til terræn på Facebook. Arbejdsdag fre-lør-søn –
Elizabeth sørger for frokost. Springbane sættes op fredag d. 27. Vi skal finde
skiltene med henvisning til stævne, så vi kan sætte dem således, at folk kører ad
Hovvej. Lea og Jill ser på Equipe sammen.

o
•

Subaru Cup d. 10. maj

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalget: Camilla vil gerne stå for at arrangere et dressurkursus v/Claus
Toftgård. Camilla undersøger, hvad der kan tilbydes og skriver ud for at undersøge
interesse. Lea skriver til Camilla om at sætte det i gang.
Anita køber nye holdere til dressurhegn, da flere mangler eller er meget bøjede.
Lea skriver ud omkring ”Ingen kørsel og parkering på dressurbanerne”

o

Springudvalget: Lea har bestilt 5 stk 3,5 m og 10 stk. 3,0 m natur bomme.
Springbanen lukkes i 14 dage efter stævnet, da græsset har brug for ro (30/4-15/5)

o

Materialeudvalg: Gulvet i Klubhuset er blevet repareret. Vi har fået tlibud på malig
af klubhus på ca. 20.000. Vi accepterer det. Kim spørges om pris på tjek af vinduer
og nødvendige udskiftninger.

o

Klubjakker: Louise have hentet nogle forskellige størrelser på de 2 modeller vi kan
vælge imellem. De blev prøvet og Lea bestiller.

o
•

Sponsorudvalg: Nancy tager fat i Natascha omkring ridebukser – HH-care

Regnskab og budget
Lille overskud på TREC arrangementet. Grus er betalt.

•

Eventuelt
o

•

Ikke noget bragt op.

Næste møde: Afholdes onsdag d. 9. april kl. 19:30 på Stengaard.

