Referat af bestyrelsesmøde
Onsdag den 2. august 2017

Mødt op: Michelle, Nancy, Kristine, Anita (delvist), Karin (delvist), Lea og Jill
Afbud fra: Betina, Louise, Jørn, Elizabeth, Olivia, Lea D, Mia, Sille, Ida
•

Godkendelse af referat
Sidste mødes referat blev godkendt uden kommentarer. DRF flag er nu modtaget og vil
blive hejst i forbindelse med vores Militarystævne d. 13. august.

•

Meddelelser
o

•

Ingen meddelelser

Afholdte aktiviteter
o

Arbejdsdage. Der har været flere arbejdsdage i terrænet og der har været pænt
fremmøde. Den 29. juli have vi arbejdsdag både i terrænet og med maling af spring,
som vi afsluttede med en hyggelig fællesspisning for alle hjælpere, sponsoreret af
klubben.

•

Kommende aktiviteter
o

Militarystævne i august. Terrænbanerne er ca. 80% færdige. Der mangler at blive
kørt bund på nogle steder, opsætning af snore samt start og mål. Der arbejdes i
terrænet i løbet af næste uge og man er velkommen til at give en hånd. Der mangler
nogle holdere, som skrues på springene, til Flagernes stænger. Karin/Peder
bestiller 20 sæt hjem. Karin giver Lea besked om ca. pris, så Lea kan tage det med
i tilskuds-ansøgning til Faxe kommune. Hjælperlisten blev gennemgået og en meget
stor del er allerede på plads. Karin sender SMS ud til ”de sædvanlige”. Alle præmier
er på plads. Vi opsætter begge dressurbaner på den store grusbane. Den ene
(bræddehegn) opsættes i denne uge og den anden (støttehegn) sættes op onsdag
eller torsdag i næste uge, da Anita og Leif ikke har tid fredag. Lea skriver ud, når vi
ved hvilken dag det bliver (i næste uge er der ikke spring- eller dressur-undervisning
efter tirsdag). Michelle afhenter frikadeller i Meny lørdag d. 12. august.

o

Træningsstævne i springning. Træningsstævnet er nu planlagt til mandag d. 21.
august fra kl. 17:00 til ca. 20:00 afhængig af antal starter. Tine Vejlstrup er
banebygger og vi forventer, at der bruges det meste af springbanen fra
Militarystævnet. Lea opretter på GO, med tilmelding via hjemmesiden. Der
reklameres også på FB.

•

Nyt fra udvalgene
o

Bredde/Juniorudvalg: Det blev besluttet, at vi ikke laver en stand ved
Foreningernes dag, da vi har lidt svært ved at se målgruppen. Det blev også
besluttet, at vi ikke deltager i Åbent hus dagen i år (26. august). Vi håber, at vi kan
planlægge det bedre næste år med gennemarbejdede ideer.

o

Bane- og materialeudvalg: . Leif har indgået aftale om køb og opsætning af hegn
omkring springbanen. Anita giver besked om budget på hegn og opsætning til Lea,
så Lea kan medtage det i tilskuds-ansøgning til Faxe kommune. Hvis vi er heldige
kan det nye hegn om springbanen være klar til Militarystævnet.

o

Springudvalg: Kristine indkøber nummerkegler til springbanen. Kristine aftaler
med Betina omkring betaling. Michelle vil afhente det spring-pynt, der er klar hos
Viffeldt. De 6 træningsbomme afhentes sammen med det resterende pynt, når det
er meldt modtaget hos Viffeldt.

•

Regnskab og budget
o

•

Eventuelt
o

•

Intet nyt.

Ingen havde noget til eventuelt

Næste møde: onsdag den 30. august kl. 19:30 på Stengaard.

