Referat af bestyrelsesmøde
Tirsdag den 24. september 2019
Deltog: Elizabeth, Louise, Michelle, Rikke, Kristine, Nancy, Mia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Anita, Jørn, Lea D, Olivia
•

Godkendelse af referater
o

Referatet fra d. 2. september blev godkendt.

o

Vi har fået tilsagn om op til 30% af omkostningerne dog max. 7.200 kr. fra
Udviklingspuljen i Faxe Kom. til vinduer i containeren. Regninger skal indsendes
inden 31.12.2019.

o

Peder H laver en løsning på ”gerigter” omkring døren til klubhuset.

o

Vi har fået 5.000 kr. fra D4 vedr. militarystævnet i august og 7-8.000 fra Faxe
Kommune til dækning af toiletudgifterne, så stævnet ser nu ud til at give et lille
overskud.

•

Meddelelser
o

Lea har lagt billet ind på lodtrækningen om 2 billetter til Sport 2019.

o

Lea deltog i Distriktsrådsmødet i D4. Der var flere indlæg af større eller mindre
interesse:

o

Der efterlyses flere B-stævner i spring for ponyer.

o

Fremadrettet bliver det kun muligt at efteranmelde via GO. Der oprettes en
”efteranmeldelsesklasse”. Vi er ikke helt sikre på, hvornår dette træder i kraft.

o

Rytterne har krav på at få en strimmel eller en udskrift fra Equipe af
sammentællingen af deres dressurkritik. Vi har ikke hidtil gjort dette efter vi har taget
Equipe i brug og vil fortsat heller ikke gøre det, medmindre en rytter specifikt beder
om det.

o

Til E-stævner må der inviteres 5 klubber.

o

Den 6. februar 2020 er der årsmøde i D4, hvor der uddeles præmieringer. Der er
kommet en ny kategori: Årets Klub. Vi ser nærmere på, hvad der kræves for
indstilling til de forskellige kategorier.

o

Der er DRF Repræsentantskabsmøde d. 18. april 2020 i Kolding.

o

Lea har modtaget følgende invitationer: Dialogmøde i Faxe Kommune d. 3. oktober
19-21:30. Bevæg dig for livet d. 2. november i DGI-byen og Frivillighedskonferencen
d. 11.november kl. 18:30-21:15. Mere information kan fås hos Lea.

o

Vi har fået et tilbud om programmet Riders First, som er et værktøj til at få
tilbagemeldinger fra medlemmer, stævneryttere, udmeldte medlemmer m.v. med
det formål at forbedre klub- og stævneoplevelser for rytterne og følge op på grunde
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til udmeldelse. Det er for en 3-årig periode, hvor vi ikke skal betale licens for
programmet. Vi synes det lyder interessant. Lea accepterer tilbuddet.
•

Afholdte aktiviteter
o

DSP arrangement 21. september. Arrangementet blev afviklet fint og der var travlt
i kiosken. Der blev solgt for ca. 4.500 kr. + hjælpermad for ca. 2.000 kr. DSP betaler
også 1.500 kr. for bane leje, så det skulle give en pænt overskud.

•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne 6. oktober. Sidste kval til Nathalie Horse Care Cup er lørdag d. 28.
september på Bornholm. Skulle nogen herfra kvalificere, må de efteranmelde til
almindeligt startgebyr. Hjælpere er på vej til at være på plads. Springbanen sættes
op fredag d. 5. kl. 16:30 (aftales endeligt med Mette) Lea skriver ud.

o

Klubmesterskab dressur og spring d. 12. og 13. oktober. Alle dommere er på
plads. Kristine sørger for 4 dommergaver. Metode B7 er ændret og derfor meget
uhensigtsmæssig at bruge i klubmesterskabet i spring. Vi ændrer derfor
propositionerne til at være en beskrivelse af hvordan vi afvikler det, i stedet for
metoder på runderne. Dette skulle være tilladt ifølge springreglementet § 352.3.1.

•

Nyt fra udvalgene
o

Dressurudvalg. Siger tak for at dressurbanerne er harvet.

o

Springudvalg. Vi skal sætte penge af til at indkøbe særlige sandsække til
springstøtterne på udendørsbanen, så vi undgår at bruge fliser, betonklodser og
andet for at holde springene oprette i blæsevejr.

o

Kioskudvalg. Betina træder ud af kioskudvalget efter denne sæson. Vi forsøger at
sammensætte et nyt kioskudvalg. Birte vil gerne være med, men ikke stå som leder.
Vi tænker at man måske kan lave en fællesledelse af f.eks. 3 udvalgsmedlemmer,
så opgaverne kan fordeles bedre. Vi vil også undersøge om det kan lade sig gøre at
lave en aftale med f.eks. Ørslev Brugs om levering af varer baseret på en
indkøbsliste fra udvalget – og til en fornuftig pris. Såfremt Betina har f.eks.
indkøbslister eller budget til stævner eller lign. vil vi meget gerne have disse som
arbejdsredskab for det nye udvalg.

•

Regnskab og budget
o

•

Eventuelt
o

•

DM stævnet ser ud til at give et mindre overskud nu.
Der skal laves opslag om indmelding af timer til Hjælperranglisten. Lea laver opslag.

Næste møde: Afholdes torsdag d. 17. oktober kl. 19:00 på Stengaard. NB! Vi skal beslutte
datoer og klasseniveau til Militarystævnerne i 2020, da vi skal ansøge senest 20. oktober.
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