Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 28. januar 2019
Deltog: Kristine, Louise, Rikke, Elizabeth, Jørn, Lea D, Olivia, Nancy, Lea og Jill
Afbud fra: Michelle, Betina, Mia, Anita
•

Konstituering af bestyrelse
o

Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Lea Weisdorf
Næstformand: Kristine Friis Kjær
Kasserer: Betina Christensen
Sekretær: Jill Melby

o

Bestyrelsesrepræsentanter i udvalgene blev:
Dressurudvalg: Michelle
Springudvalg: Kristine
Terrænudvalg: Lea, Elizabeth, Nancy
Sponsorudvalg: Louise, Nancy, Rikke
Kioskudvalg: Betina
Bredde/Juniorudvalg: Lea D, Olivia
Bane/Materialeudvalg: Anita

•

Godkendelse af referater
o

Referaterne fra d. 17. december samt generalforsamlingerne d. 12. januar blev
godkendt.

•

Meddelelser
o

Der er D4 møde i Hemmeshøj forsamlingshus d. 6. februar. Lea og Jørn deltager.
Lea hører om medaljetagere er interesserede i at deltage.
Faxe Kommune uddeler mesterskabspriser d. 9. april. Lea har meldt HKR’s
medaljetagere. DRF holder Breddekonsulentkursus i Trekroner d. 29. januar. Vi kan
måske få en konsulent ud til at fortælle/instruere om/i breddeaktiviteter. Lea D ser
på det.

•

Afholdte aktiviteter
o

Rytterfest/generalforsamling. Det var et fint arrangement, god mad, fin og sjov
konkurrence. Vi blev enige om at bestille færre kuverter (kun voksen antal) næste
år, da der var rigeligt med mad. Vinderbuketterne holdt ikke så længe. Lea taler
med Bodils Blomster. Det var lidt ærgerligt, at en del af pokalmodtagerne ikke var til
stede.
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•

Kommende aktiviteter
o

Træningsstævne i dressur d. 9. februar. Det er fuld tilmelding, pt. 23 ponyer og 9
heste. Der skal sættes opslag op på Hulegaard om, at ridehuset er lukket d. 09.02.
Husk gave til dommer og bogstaver til barrieren. Der bliver let mad i kiosken. Lea,
Betina og Jill hjælper, men andre er også meget velkomne.

o

Kostumespringning Fastelavn d. 2. marts. Lea spørger om Tine Vejlstrup vil
bygge bane, evt. som en jokerspringning. d. 3.). Lea D og Olivia laver opslag og
taler med Tine omkring det praktiske. Det skal være præmier til bedste udklædning,
bedste spring resultat m.v. Lea D kommer med forslag. Udklædningspræmier
afgøres ved afstemning af de tilstedeværende.

o

Propositioner til militarystævne d. 28. april. Lea aftaler hvilke klasser, der skal
være med Terrænudvalget (også for august stævnet). Vi bør have op til 2* for hest i
april. Hvis vi laver en H100 bliver det med det nye dressurprogram til lang bane.
Morten Packard bliver TD til aprilstævnet. Jørn er springdommer til alle stævner i
2019. Dressurdommere i april er Peter Fischer, Brigitte Arentoft og Lonni Schulze.

o

Arbejdsgruppe til DM for J/YR i august. Foreløbig har følgende meldt sig til
udvalget: Lea D (fest), Kristine, Anita, Lea. Flere kan sagtens melde på. Lea
indkalder (os alle) til et møde, hvor vi erfaringsudveksler fra NM, så vi kan gøre det
endnu bedre ☺ denne gang og få lavet en god drejebog. Omkring klasser var
følgende i spil 90 – 100/1* - 2* - 3*, men Lea tager det op med Terrænudvalget. DM
for J/YR rides i 2*.

•

Nyt fra udvalgene
o

Spring. Vi vil gerne have en ny mur til springbanen. Vi kan evt. søge Gisselfeldt,
som jo også sponsorerede til NM. Evt. kan vi få nogen til at bygge kasserne og så
kan vi selv male. Nancy havde lavet et udkast, der forestillede Bregnetved. Nancy
prøver at lave Gisselfeldt.

•

Regnskab og budget
70 medlemmer har betalt på nuværende tidspunkt og kontingenter kommer løbende
ind. Vi vil forsøge at få oprettet en MyShop Mobilepay til foreningen HKR i år.
Betina og Jill ser på dette.

•

Eventuelt
o

•

Intet

Næste møde: Afholdes torsdag d. 28. februar kl. 19:00 hos Lea (indtil videre).
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