Referat af bestyrelsesmøde
Mandag den 2. december 2019
Deltog: Elizabeth, Louise, Michelle, Anita, Kristine, Nancy, Lea D, Olivia, Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Rikke, Mia, Jørn
•

Godkendelse af referat
o

Referatet fra d. 17. oktober blev godkendt.

o

Lea har skrevet til dressurdommerne fra Klubmesterskabsstævnet omkring
bedømmelserne. De har svaret, at de mener de har dømt korrekt og på niveau.

•

Meddelelser
o

Fra DRF – Der kommer ekstra fokus på elite i både spring, dressur og military

o

Der er igangsat et udviklingsprojekt der skal forsøge at samle op på ryttere der har
forladt sporten

o

Der er slækket lidt på GDPR kravene til billeder, der lægges op på
hjemmesider/SoMe i klubberne – Portrætter og holdbilleder kræver ikke længere
automatisk samtykke

o

Fra Kultur & Fritid Faxe kommune – Der er prisuddeling d. 10.03.2020. Vi har 2 –
Petrea og Cecilie. Lea tilmelder dem.

o

Der er ansøgningsfrist til udviklingspuljen d. 15.12.2019. Vi skal søge til
badeværelserne i ridehuset – Lea og Anita finder beløbene frem. Vi kan evt. også
søge tilskud til dræning af udendørsbanerne og lys til udendørsbaner.

o

Facilitetstilskud er nu beregnet efter de nye regler og det betyder for HKR at vi får
18.200 kr. i tilskud i 2020 i stedet for 38.212 i 2019. Kommunen anerkender dog, at
det er et stort fald i tilskud og er åbne for at give os mere i tilskud. De vil derfor
indkalde til et møde omkring dette. Vi afventer indkaldelse.

o

Fra Sydbank – I forbindelse med sikring mod hvidvask, skal der indsendes en del
dokumentation til Sydbank vedr. vores bankkonto. Lea indsender det anmodede og
legimitation for Lea og Betina. Så må vi se om banken vender tilbage for at få
legimitation for hele bestyrelsen.

•

Afholdte aktiviteter
o

Juletur søndag d. 1. december. Det var en fin tur med 22 heste/ponyer og en hel
del til fods, men måske lidt for tidligt. Det må gerne være tætter på
juletræstændingen, så der er mere publikum. Vi kan overveje at tilbyde pony-træk i
en ½ times tid til næste år.
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•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævner 2020. Lea og Jill tog til mødet i Middelfart. Et fint konstruktivt
møde, hvor vi så på emnet Hjernerystelse, hvad gør vi? Der kom ikke så meget
direkte op om emnet, men det blev tilskyndet, at vi har førstehjælpspakker med
tæppe klar til sygeplejerskerne i terrænet. Vi tænker, at der fast skal være en
førstehjælpspakke i ridehuset og en i containeren i terrænet udover den vi har i
klubhuset.
Der var en del ”forhandlen” frem og tilbage omkring stævnedatoerne, men HKR har
følgende datoer i 2020.
Den 26. april med 70 el. 80 til 2*
Den 8. eller 9. august med 70 – 90 evt. højere afhængigt af OL kval. mv. +
klubmesterskab?
Den 11. oktober med op til 2* (med risiko for aflysning)
(Klubmesterskab i dressur og spring lægges sammen med DSP stævne i
september).

o

Nytårs-træningsspringstævne d. 4. januar 2020. Nancy er banebygger og
dommer. Højderne bliver 10-90 cm. Lea laver opslag på Facebook.

o

Generalforsamling og rytterfest d. 11. januar 2020. Lokalet på biblioteket er
booket. Vi bruger Faxe Smørrebrøds Café igen i år. Husk kun at bestille kuverter til
antallet af voksne. Lea bestiller sodavand, øl, vin og juice. Lea indkalder pokaler, så
de er klar til uddeling. Vi besluttede, hvem der skal have Hjælper-fadet i år. Vi
prøver også igen med en Kahoot quiz. Lea starter op og input med spørgsmål er
velkomne. Vi har stadig ikke fået mange indmeldinger til Hjælperranglisten. Nancy
laver opslag på FB med reklame for gevinsten. Lea laver opslag for tilmelding til
arrangementet.
Valg til bestyrelsen: På valg er: Betina, Louise, Elizabeth og Rikke.
Valg af suppleanter: På valg er: Jørn, Nancy, Lea D og Mia.
Valg af juniorrepræsentanter: På valg er: Olivia, der har været alene i år. Dahlia
vil gerne stille op sammen med Olivia.
Lea undersøger om alle er villige til genvalg.

o

Træningsstævne i dressur den 9. februar 2020. Vi har igen åben bedømmelse
med Peter Fischer på Hulegaard. Lea har booket.

•

Nyt fra udvalgene
o

Kioskudvalg. Lea D vil gerne være med i kioskudvalget sammen med Birte +
yderligere 2. Vi skal finde en mere pragmatisk måde at købe ind på og fordele
arbejdet, så byrden ikke ligger på en enkelt eller to personer alene.
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o

Dressurudvalg. Michelle vil se på kurser af forskellige undervisere i 2020.

o

Springudvalg. Kristine vil se på om vi kan arrangere springkurser i 2020. Der skal
indkøbes sandsække til støtterne. Kristine og Michelle kigger på de forskellige
muligheder.

•

Regnskab og budget
o

Intet ny på mødet. Jill ser på regnskabet sammen med Betina i løbet af december,
så det er klar til revisor lige efter nytår.

•

Eventuelt
o

Vi skal undersøge, hvorledes vi kan skaffe førstehjælpspakker.

o

Ridehus – skal det indgå i klubbens lokaler – hvordan skal det så administreres

o

Nyt ridehus? Ny stald i laden? Lys på udendørsbane? Hegn ved vejen langs den
store dressurbane?

o

Det kunne være fint at holde et møde med Anita og Leif i januar eller februar
omkring disse større ting.

•

Næste møde: Afholdes mandag d. 20. januar kl. 19:00 hos Lea.
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