Referat af bestyrelsesmøde
Torsdag den 17. oktober 2019
Deltog: Betina, Louise, Michelle, Rikke, Anita, Kristine, Nancy, Lea og Jill
Afbud fra: Elizabeth, Mia, Jørn, Lea D, Olivia
•

Godkendelse af referater
o

•

Meddelelser
o

•

Referatet fra d. 24. september blev godkendt.

Ingen

Afholdte aktiviteter
o

Militarystævne 6. oktober. Stævnet blev afviklet fint. Når vi kører 3 dressurbaner,
bør der være 4 spring på opvarmningen, så man bedre kan justere højderne til dem
der varmer op. Vi manglede 2 hjælpere grundet sygdom og desværre var den ene
en af tavleførerne på springbanen. Ved fremtidige afbud er vi nødt til at sørge for, at
denne position er besat – så må vi tage hjælperen et andet sted fra.
Vedr. Nathalie Horse Care Cup, var der lidt problemer omkring anmeldelserne, da
sidste kval lå efter vores anmeldelsesfrist udløb. Det gjorde så, at vi først havde
anmeldelser på plads tirsdag – og kun fordi vi ikke ville lade DRF at spørge flere
ryttere længere nede i rækken. Det er ikke holdbart med et sådant set-up, sidste
kval skal finde sted senest 14 dage før finalen skal rides. Der var få anmeldelser til
Cup-finalen. Måske skyldes det dårlige præmieringer.
Vi må spørge DRF hvad de forventer af klubber, der afholder forskellige
mesterskaber eller Cup-finaler. Vi får ingen retningslinjer, hverken med klassenavne
(Sponsorer) eller andet og der er svært at vide hvordan vi skal forholde os. DRF
møder heller ikke op til disse stævner (klasser). Endvidere skal DRF’s opfattelse af
”Flotte præmier” nok justeres.
Vi gennemgik responsen på Riders1st spørgeskemaerne. Det var generelt positivt
med bemærkninger til manglende styring på springopvarmningen. Vi aftalte at Lea
og Jill fremover ser på svarene i undersøgelser og rapporterer de vigtigste læringer
til bestyrelsen. Alle i bestyrelsen er velkomne til at få adgang til system for selv at
kigge nærmere på resultaterne.

o

Klubmesterskab dressur og spring d. 12. og 13. oktober. Vejret var ikke helt
med os op til stævnet, hvilket gjorde at dressurbanerne var temmelig dårlige. Dette
bar, især mesterskabsklasserne, præg af. Der blev også dømt meget lavt – også
taget i betragtning at det var et E-stævne med klubmesterskab. Lea vender
bedømmelsesniveauet med dommerne. Springning blev afviklet fint. Vi er lidt
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utilfredse med at kun halvdelen af banen blev brugt, så det hele var klemt meget
sammen. Vi kunne også godt tænke os, at der var forskellig bane til pony- hhv.
hestemesterskabet, så man ikke kan bruge ponymesterskabet til at ”lure” banen af.
Vi har konkluderet, at stævnet ikke skal ligge i oktober, men vil prøve enten at
lægge det i foråret/sommer eller evt. sammen med DSP stævnet i september.
Desværre havde nogle ryttere skridtet i 4-kanten og havde redet ud på græsset ved
en stor vandpyt (som de faste ryttere godt ved at man ikke gør). Græsset blev
meget beskadiget og vi har modtaget en klage fra beboerne. Vi beklager
selvfølgelig denne hændelse og sender en gavekurv som undskyldning. Fremover
vil vi skilte, at der ikke må rides på den vej, når vi har stævner.
Den ene højtaler virkede nærmest ikke, så vi får begge højtalere tjekket – evt.
trænger de bare til nye ledninger. Rikke tager højtalerne til tjek.
•

Kommende aktiviteter
o

Juletur søndag d. 1. december. Vi er blevet spurgt igen om vi vil ride juleoptog til
juletræstænding i Haslev. Det er flyttet til søndag, da fredag også er ”Black Friday”,
hvilket overskygger juletræstændingen. Vi har sagt ja og tænker at det bliver ca. kl.
14. Lea laver opslag på Facebook ca. 1. november.

o

Militarystævner 2020. Vi skal søge datoer til 2020 senest d. 20. oktober. Vi blev
enige om at søge følgende:
Søndag d. 26. april 2020 med højderne 70, 90, 100 og 2*
Lørdag d. 8. eller søndag d. 9. august med højderne 70 til 90 (det vi plejer at have
i oktober). Det forudsætter dog, at CEP ikke har lave højder til deres internationale
stævne ugen efter. Dato er også afhængig af hvornår Anita og Leif skal til kåring.
Søndag d. ? september – med 14 dage til CPH eventing med højderne 90, 100,
1* og 2*
Det er vanskeligt at planlægge i år grundet manglende dato for CPH og da CEP har
sat sig på ”vores” august dato.
Vi skal huske at melde ud, hvornår der er arbejdsdage i terrænet og at der så skal
være nogen på de udmeldte tidspunkter, så hjælpere ikke går forgæves.

o

Datoer for arrangementer i januar 2020. Vi vil lave et lille Nytårsspring stævne i
ridehuset lørdag d. 4. januar med højder fra 10 cm til 90 cm. Generalforsamling og
rytterfest er planlagt til d. 11. januar.

•

Nyt fra udvalgene
o

Terrænudvalg - Brug af terrænbanen. Vi fastholder den nuværende formulering.
Betina tjekker med Mia H. omkring afregning fra rytterne til klubben.
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o

Kioskudvalg. Vi har fået diverse lister fra Betina vedr. indkøb og budget til stævner
og lign. som det nye udvalg kan få som arbejdsredskab.

•

Regnskab og budget
o

Der var et overskud på Militarystævnet i oktober på ca. 19.000 kr. Klubmesterskabet
gav et overskud på ca. 5.700. Kiosken gav et underskud til militarystævnet men et
overskud til klubmesterskab, så der samlet var et overskud i kiosken på ca. 800 kr.
for de 2 stævner.

•

Eventuelt
o

•

Intet.

Næste møde: Afholdes mandag d. 2. december kl. 19:00 hos Lea.
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