Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 9. maj 2018
Mødt op: Elizabeth, Louise, Kristine, Nancy, Anita, Olivia, Karin (delvist), Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Michelle, Mia, Jørn, Lea D
•

Godkendelse af referat
Grundet forsinket referat skal referatet af møde d. 18. april godkendes på næste møde.

•

Meddelelser
På Repræsentantskabsmøde i DRF, hvor Lea deltog, blev alle genvalgt til
bestyrelsen. Der var mange ting til afstemning – se referat på DRF, når det bliver
lagt op.
DIF har oprettet en ny pulje, hvor der kan søges midler til klubberne. Vi prøver at
søge til en ny mur til springbanen og ekstra stævne computere, så vi kan taste fra
dommerhusene.
Faxe Kommune afholder informationsmøde d. 3. oktober fra 17 – 20 om Person
data forordningen (GDPR).
D4 afholder møde på Slangerupgård i Ringsted ons. D. 16. maj. Spisning fra 18:3019:00. Møde fra 19:00. Lea deltager.

•

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne i april. Vi har fået en meget fin stævnerapport. Vi skal arbejde på at
indtaste endnu mere online. Lea beder Thomas undersøge hvad vi kan få af ”løse”
net forbindelser. Stævnet gav et overskud på ca. 16.000 kr, hvilket er
tilfredsstillende. Vi fik en enkelt klage fra en ponymor, da vi ikke havde P60 på
programmet. Vi i klubben, valgte at satse på CNC1* og havde 17 starter der. Til
fremtidige april stævner kan vi måske vælge at lade 80’er klassen skridte gennem
banen inden terrænet starter, når der har været så dårlige træningsmuligheder som
i år. 1 pony rytter blev diskvalificeret efter stævnet af TD. Det burde være sket
meget tidligere, grundet utilbørlig optræden allerede på springbanen. Der var svigt
af irettesættelse fra OD, som var opmærksom på situationen, men som kun gav
mundtlig besked til TD uden selv at tage ansvar. Louise og Lea skriver et brev til
Militaryudvalget, hvor disse ting påpeges, da vi som klub finder det uansvarligt, at
der ikke tages affære tidligere. Springbanen fik meget ros og vi har besluttet, at vi
anvender den på skift i højre og venstre side, for at slide mere ensartet på den og
for at det er lettere for Leif at slå den.
Madpakker: Vi vil gerne bruge vores nye leverandør igen – blot skal der ikke være
så mange varianter at vælge imellem. Det skal også være en sandwich uden kød
(men gerne fisk eller æg). Det var også fint med ”vælg selv” til pastasalaten (når

først det hele var fremme) dog skal portionerne hele dagen være lige store (ikke
løbe tør for de rigtige bøtter).
•

Kommende aktiviteter
o

Subaru Cup d. 10. maj. Der er mange starter til både træning og kvalifikation. Mia
H. dømmer og Nancy skriver. Startlister for både træning og kvalifikation er på
Equipe.

o

Arbejdsdag d. 17. juni. Vi skal male de spring, der trænger. Nogle stykker mødes
1-2 uger før for at se, hvilke farver maling der skal indkøbes. De nye naturbomme
skal også males. Farver skal besluttes. Dressurhegn skal vaskes.

o

Militarystævne i august. Skal vi have 80 til august stævnet? Ja, vi kører de
samme højder som til april stævnet og fravælger 2*, da der er Segersjö ugen efter.
Vi holder samme indskud og doteringer. Det er pt. vanskeligt at skaffe
dressurdommere til denne dag – Lea arbejder videre på det. Der er også brug for
lidt flere til Sponsorudvalget. Lea/Louise laver opslag på FB.

o

Klubmesterskaber. Der er tvivl om hvilken stævnetype (E eller D) vi skal have til
klubmesterskaberne i dressur og spring. Det er primært på dressur siden, hvor der
synes at være begrænsninger i klasseniveau, hvis stævnet kun er E-stævne. Lea
beder Michelle undersøge det.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalget: Der er vist stor interesse for et dressurkursus v/Claus Toftgård.
Der skal nu forsøges at få en aftale med Claus og en mere bindende tilmelding. Vi
skal have skrevet en force majeure klausul ind i aftalen med Claus, således at vi
ikke hæfter, hvis vi er nødt til at aflyse grundet f.eks. sygdom i stalden (Herpesvirus,
kværke etc.) Camilla (Michelle) er tovholder.

o

TREC: Louise arbejder videre med Katja Berg. Hvis vi kan stille med 15 deltagere,
vil Katja godt gøre det for 75 kr. pr. rytter.

o

Materialeudvalg: Vi afventer tilbud på udskiftning af 2 vinduer samt nogle brædder
på trappen til klubhuset (Kim). Der er også konstateret myrer i køkkenet i Kiosken
og også i kontoret/speakerrummet. Hvem ser på det? Det ene køleskab og den ene
fryser skal udskiftes. Betina undersøger.

•

Regnskab og budget
Der var et pænt overskud på Militarystævnet – Kiosken gav også et lille overskud. I
denne måned skal D4 kontingent på 5.000 kr. betales.

•

Eventuelt
o

•

Ikke noget bragt op.

Næste møde: Afholdes mandag d. 11. juni kl. 19:00 på Stengaard.

