Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 5. februar 2018

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

Konstituering af bestyrelse og bemanding af udvalg
Bestyrelsen konstituerede sig med:
Lea som formand, Kristine som næstformand, Betina som kasserer og Jill som sekretær.
Udvalgene fik følgende repræsentanter fra bestyrelsen og supplerer selv med yderligere:
Dressurudvalg: Michelle og Mia
Springudvalg: Kristine
Terrænudvalg: Elizabeth, Nancy, Lea
Kioskudvalg: Betina, Elizabeth
Sponsorudvalg: Nancy, Mia, Louise
Junior/breddeudvalg: Lea D.
Bane & Materiel: Lea

•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer.
Lea har indsendt de ændrede vedtægter, som nu er godkendt af Faxe Kommune.

•

Meddelelser
o

Torsdag d. 22. februar kl. 19:00 er der Valg til Folkeoplysningsudvalg i Faxe
Kommune. Det foregår på Kultunariet, Søndergade 12 A. Lea og Betina deltager.
Repræsentantskabsmøde i DRF finder sted lørdag d. 21. april 2018 på Scandic,
Kolding.
Lea har indstillet alle ”vore” medaljetagere i 2017 til Faxe Kommunes priser.
Torsdag d. 7. februar er der D4 årsmøde. Umiddelbart før mødet holder Lea et
møde med Morten fra CEP vedr. Distrikts<>Sjællandsmesterskab. Lea har
modtaget input fra Jonathan (RIR), da Jonathan er på ferie.
Tirsdag d. 27. februar kl. 18:30 afholder D4 kursus i Equilive på Ringsted
Sportsrideklub. Lea og Jill deltager

•

Afholdte aktiviteter
o

Generalforsamling og rytterfest. Generalforsamlingen forløb godt og det var en
hyggelig aften. Maden var rigtig god og blev rost fra alle sider. Betina laver aftale
med Susanne fra Faxe Smørrebrøds Café omkring madpakker m.v. til stævnerne.

•

Kommende aktiviteter
o

Dressurstævne med Peter. Anmeldelser er på vej ind. Der bliver et lille kiosk
udvalg i rytterstuen på Hulegaard. Hjælpere: Betina, Birte, Lea, Jill og Elizabeth
(afhængning af Carolines starter).

o

Dato for arbejdsdag(e). Vi prøver at planlægge arbejdsdag til mandag d. 2. april
(2. påskedag). Yderligere arbejdsdage, også i terrænet, planlægges, når vi ser
vejrudviklingen.

o

Banetræning i springning. Banetræning afholdes den torsdag d. 5. april med Mia
Hastrup som træner. Forventet start omkring kl. 17:00

o

Subaru Cup. Lea tjekker med Mia H. om hvornår det kan passe ind i Mia’s planer.

o

Militarystævne i april. Officials er på plads. Lea taler med Karin om propositioner
(hvilke klasser skal vi have). Hesteambulancen er booket til alle stævner. Betina
styrer kiosken – flere hjælpere er allerede på plads, der er kioskmøde den 3. april.
Betina prøver at finde ny leverandør (evt. sponsor) på gaver til officials – evt. Casa
Bazar. Input fra alle er velkomne.

•

Nyt fra udvalgene
o

Trec-træning forsøges planlagt til den 7. eller 8. april. Kristine arrangerer. Max. 1015 deltagere og max. 100 kr. pr. deltager.

•

Regnskab og budget
o

Vi har fået opkrævning på DRF kontingentet. De ekstra 10 kr. pr. start lægges på
startgebyret til det store stævne, men ikke på de små. Der betaler klubben. Så må vi
gøre op, hvad det koster os, når året er omme (kan evt. ændres ved senere
beslutning).
Pokalfesten løb op i 10.817 kr. incl. gravering af pokaler.

•

Eventuelt
o

Børneattester skal indhentes for alle bestyrelsesmedlemmer. Vi undersøger om vi
kan gøre det elektronisk (via NemID) eller om vi skal udfylde blanketter manuelt.

o

•

Lea laver en ny runde med klubjakke bestillinger til bestyrelsen (og evt. andre)

Næste møde: Afholdes mandag d. 12. marts kl. 19:00 hos Lea

