Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 15. april 2019
Deltog: Kristine, Louise, Elizabeth, Rikke, Michelle, Nancy, Betina, Anita, Lea og Jill
Afbud fra: Jørn, Mia, Lea D, Olivia
•

Godkendelse af referater
o

•

Referatet fra d. 25. marts blev godkendt.

Meddelelser
o

DRF Repræsentantskabsmøde forløb meget roligt.

o

Der er D4 møde d. 2. maj i Odsherred. Der er en del interessante punkter. Lea og
Louise deltager.

•

Afholdte aktiviteter
o

Arbejdsdag. Dagen gik fint. Der var mange fremmødte, især i terrænet. Vi
diskuterede om man kunne få sat en tavle op i containeren i terrænet, hvor opgaver
kunne stå, så man kan gå i gang, når man kommer derned og ikke skal vente. Lea
tager det op i terrænudvalget.

o

Banetræning i springning. Banetræningen blev afviklet fint. Der var pæn
deltagelse og rytterne fik godt udbytte af træningen.

•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne d. 28. april. Anita låner/lejer stensamler (hvis muligt). Vi ser ud til at
have nok skrivere, så vi kan opdatere resultater direkte fra dommertårnene. Jill
henter radioer+ure hos DRF d. 23. Kristine sørger for gaver til officials, Lea giver
Kristine fordeling på m/k. Rikke laver skilt med HKR + adresse og laminerer til
ophæng på pladsen. Vi er meget tæt på at have sponsorer nok til dette stævne. Der
mangler stadig nogle hjælpere til Kiosken (Betina/Lea) og til terrænet (Karin/Lea).

o

Subaru Cup d. 12. maj. Tilmelding er åben på GO. Nancy skriver for Mia H.
Kiosken skal være åben ca. 11-13 med Toast og Pizza slices, div. Vand, kaffe, the
og slik.

o

Klubmesterskab i dressur/spring 8. + 9. juni. Jørn har svaret Lea, at det vil være
bedst for os at afholde klubmesterskabet i spring med metoderne B0 i runde 1 og
B7 i runde 2. Han havde ingen holdning til OUT-regler. Vi kører videre med dressur,
som tidligere. Endelige propositioner færdiggøres på næste møde 14. maj eller
rundsendes til godkendelse.

o

Kursus med Claus Toftgaard 16. juni. Der er pt. kun 1 tilmeldt. Der skal
reklameres mere for kurset.
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•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Det er bestilt cementrør til permanent opmærkning af dressurbane.
Leveres/afhentes snarest (Anita).

o

Terrænudvalg. Ny formulering af regler for trænere i terrænet er på vej. Louise har
udkast, som sendes til Lea. Lea opdaterer på hjemmesiden og på FB.

•

Regnskab og budget
o

•

MyShop Mobilepay er oprettet/ansøgt. Vi afventer godkendelse fra MyShop.

Eventuelt
o

Betina får ikke svar fra tømrer Kim, så nu går vi videre uden ham. Anita bestiller
vinduer/dør. Lea spørger Niels om tilbud på isætning.

•

Næste møde: Afholdes tirsdag d. 14. maj kl. 19:30 på Stengaard.
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