Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 11. juni 2018
Deltog: Elizabeth, Louise, Betina, Kristine, Nancy, Anita, Olivia, Lea D, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Mia, Jørn
•

Godkendelse af referat
Referaterne fra d. 18. april og 9. maj blev godkendt.
D4-mødet blev aflyst. Brev til Militaryudvalget vedr. OD blev ikke sendt, da vi anså, at der
var gået for lang tid.
Klubmesterskaberne må gerne afholdes som E-stævne. Det er ok med opvarmningsklasser
på højere niveau. Pony Spring skal gå i LB*

•

Meddelelser
Ingen meddelelser til dette møde.

•

Afholdte aktiviteter
o

Subaru Cup. Cuppen blev afviklet fint. Det var mange starter – 19 ponyer og 9
heste og lidt flere til træningerne. Det var en lidt lang dag, da træning og
kvalifikation var samme dag, men det er bedre for de ryttere, der kører hertil. Hvis vi
afholder både træning og kvalifikation på samme dag, bør vi åbne Kiosken nogle
timer midt på dagen, så det er muligt for ryttere og hjælpere at købe lidt mad og
drikke.

•

Kommende aktiviteter
o

Arbejdsdag d. 17. juni. Vi skal male de spring, der trænger. Lea bestiller maling. Vi
maler nogle helt hvide bomme, 4 til slangespringet + nogle sort/rød/hvide. Evt.
maler vi hegnet omkring springbanen, hvis der er tid og vejret er til det.

o

Kursus ved Claus Toftgaard d. 1. juli. I løbet af meget kort tid, var alle pladser på
kurset booket. Der deltager 9 ryttere og tiderne bliver fra ca. 9 – 18. Vi forsøger at
åbne kiosken med noget ”tag selv” kaffe og sodavand om formiddagen og så
bemande kiosken fra 11-13, hvor vi kan sælge lidt mad. Betina køber ind. Jill kan
være i kiosken sammen med ? mellem 11 og 13. Da interessen for kurset var så
stor, vil Lea spørge Claus T. om han har en dato mere, hvor vi kan lave endnu et
kursus. Lea beder Leif harve dressurbanen (den der er hegn på) d. 30. juni.

o

Militarystævne i august. Propositioner er lavet, men mangler godkendelse fra
DRF. Vi har også Distriksmesterskaberne i H100 og P90. Doteringer til D4
Mesterskaberne gives af distriktet, men vi skal huske ærespræmier til de placerede.
Kristine skal bestille officials gaver i god tid, for at få noget rabat. Lea skal bestille
nye 3. plads rosetter, men de nye har en anden størrelse. Vi vedtog, at Lea alligevel
bestiller fra den nye leverandør.

o

Klubmesterskaber. Spring og dressur afholdes som E-stævne. På vores næste
møde skal vi gennemgå propositioner for alle klubmesterskaberne.

•

Nyt fra udvalgene
o

TREC: Der holdes TREC kursus v/Katja Berg mandag d. 25. juni fra 17-20. Der er 3
hold med 5 deltagere på hver og prisen blev 75,- kr. pr. HKR rytter og 100,- kr. for
andre. Vi skal selv sørge for materiale til øvelserne, så Louise ser på, hvad vi har fra
ponygames i laden. Lea D spørger Kit om de har noget vi kan låne.

o

Materialeudvalg: Vi har fået tilbud på udskiftning af vinduer m.v. i klubhuset samt
på renovering af toiletvognen. Vinduer m.m. er 37.500 incl.moms og toiletvognen er
26.000. Vi sætter udskiftning af vinduer i gang, men undersøger om vi kan løse
problemerne med toiletvognen på anden måde.

o

Baneudvalg: Springbanen har det lidt hårdt. Det gør dog nok ikke den store forskel
om vi bruger den eller lader være, så vi besluttede, at når banen lukkes til efteråret
får den sået nyt græs og lukkes for al ridning. Når vi lukker springbanen, skal der
sættes snor på og et skilt med, at banen er lukket, da ikke alle ser en lukning på FB.

•

Regnskab og budget
Vi har modtaget tilskud på 44.000 fra Faxe Kommune, vedr. husleje tilskud m.v. Vi
har også modtaget sponsor tilskud på 10.000 fra Jørn og Unique Human Capital.

•

Eventuelt
o

•

Ikke noget bragt op.

Næste møde: Afholdes onsdag d. 1. august kl. 19:00 på Stengaard.

