Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 25. marts 2019
Deltog: Kristine, Louise, Elizabeth, Michelle, Nancy, Betina, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Rikke, Jørn, Mia, Lea D, Olivia
•

•

Godkendelse af referater
o

Referatet fra d. 28. februar blev godkendt.

o

Sponsor til mur sprang fra. Rikke kan dog skaffe byggematerialer til en god pris.

Meddelelser
o

Lea deltager i DRF Repræsentantskabsmøde bliver d. 6. april kl. 13 i Korsør.

o

Der skal søges om Aktivitetstilskud (Lea) og Lokaletilskud (Betina/Jill) hos Faxe
Kommune senest 1. april. Lea sender log ind til Betina og Jill. Regnskabet skal også
uploades (Betina/Jill).

•

Afholdte aktiviteter
o

Fastelavnsspringning. Det var en stor succes og meget hyggeligt. Det vil vi gerne
gøre igen næste år.

•

Kommende aktiviteter
o

Arbejdsdag d. 7. april. Da rigtig mange har svært ved at deltage d. 6. har vi flyttet
arbejdsdagen til d. 7. april fra kl. 10:00. Der skal primært males spring – de der
trænger mest. Springbane skal også sættes ud på grusbanen.

o

Banetræning i spring d. 11. april. Springning bliver på grus. Mia H. er træner (Lea
dobbelt-tjekker med Mia). Lea laver opslag med tilmelding.

o

Militarystævne d. 28. april. Peder Rosted er OD, Morten Packert er TD. SBD blive
Mette med en assistent. Lea spørger Vivan om dyrlægevagt. Kristine/Betina
undersøger smed Bjarke/Dennis. Lea tjekker op på farveskemaet til klasserne for
evt. ændringer (se oversigt nederst i dette referat). I CNC100 rides det nye A-bane
program. I CNC2* rides A-programmet. Der er arbejdsdage i terrænet alle
weekends i april – Lea laver opslag på FB.

•

Propostitioner til klubmesterskaberne.
o

Vi gennemgik propositionerne. Vi beholder dressurmesterskabet som det er. Vedr.
spring spørger Lea Jørn Jørgensen om metode iht. til krav. Vi diskuterede om
hesteklassen skulle flyttes til LC eller om vi skulle bibeholde LB*. Der var mest
stemning for at bibeholde den i LB*. Lea vender også dette med Jørn. Pony-spring
går som sidste år i LB*. Militarymesterskaberne bibeholdes som de var sidste år, da
vi mener at dette mesterskab også skal afholdes i én klasse og således at alle rider
for samme dommer i dressurdelen.

Side 1 / 2

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Michelle har booket dressurkursus med Claus Toftgaard d. 16. juni
på Stengaard. Prisen er 1.450 kr. Alle får 45 minutter, der kan fordeles som ridning i
45 min. eller rytteranalyse + 30 min. ridning. Der er plads til 8-10 ryttere.
Udvalget vil gerne have nogle bogstaver, der kan stå fast ved den ene af de store
dressurbaner. Dem til at stikke i jorden er svære at få i, når jorden er hård og vælter
let i blæsevejr. Evt. kunne nogle cementrør indkøbes. Michelle og Anita ser på det.

•

Regnskab og budget
o

Forsikringer og diverse kontingenter er nu betalt. Der er også indkøbt grus. Der
oprettes MyShop Mobilepay til foreningen HKR. Der er et oprettelsesgebyr på 999
kr. og et gebyr på 0,75 kr. pr. transaktion. Betina og Jill ser på dette.

•

Eventuelt
o

•

Vi mangler juniorrepræsentanter. Pt. er Olivia alene. Lea spørger på FB

Næste møde: Afholdes mandag d. 15. april kl. 18:30 efterfulgt af DM-møde fra ca. kl.20:00.
Begge på Stengaard.

Følgende farveindikatorer bør anvendes:
Klasseindikationer
Klasser Farve
CNC3* Sort
CNC2* Blå
CNC1* Grøn
CNC100 Gul
CNC90 Orange
CNC80 Hvid
CNCP2* Grå
CNCP1* Gul
CNCP90 Orange
CNCP80 Hvid
CNCP70 Lyserød
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