Referat fra bestyrelsesmøde d. 24.11.2016
Til stede: Hannibal, Hans, Maria, Rikke og Tina
1. Godkendelse af referat
Godkendt
2. Økonomi
Økonomien er gennemgået, og det ser fornuftigt ud.
3. Orientering fra DRF/D5
Der er stævnekoordinerende møde (c-stævner) i weekenden.
Der er erfa møde omkring afholdelse af stævner d. 25/1-2015 (tidligere var det erfa møde om
afholdelse af distriktsmesterskaberne, men der var ikke opbakning til dette møde).
Hans har været til møde omkring fonde/puljer og hvordan de søges. Puljerne kan ses via
PuljeGuiden.dk – Guldborgsund Kommune har købt adgang til det og man skal være medlem af
Foreningsportalen. www.odendo.dk er en hjemmeside med auktioner – klubben kan sælge
sponsorgaver m.m.
Guldborgsund og naturguiden (Lolland/Falster) vil gerne fremme turismen herunder rideturismen.
De vil gerne have lavet stier samt finde steder, hvor der kan lejes heste. Der mangler høhoteller,
hvor private kan have sin hest stående natten over. Nordea har givet nogle penge til at udvikle det.
4. Orientering om indkomne breve
Der er ikke kommet nogen breve.
5. Rettelser af vedtægter – formulering
Rettelser er drøftet.
6. Nyt bestyrelsesmedlem
Vi har drøftet mulige kandidater
7. Rangliste – der er forespørgsel om anden tildeling af point
Jeg har fået denne forespørgsel:
”tænker om man måske kunne lave regler lidt om næste år med hensyn til point efter sværhedsgrad evt
så man som rytter fx ik kan ride b0 i den samme lave klasse flere år i træk og få lige så mange point som
dem der fx red m klasser i bo bare et eks. da man jo desværre ikke kan udklasses i bo så bare kan
springe samme højde år efter år. man kunne måske sige +3 point Per klasse. Jo højere man rider bo i evt
det samme i dressur så en rytter der rider ld ik får samme point får en placering som en der rider la evt. og
at ride bo til et c stævne er jo også svære end til d stævner der kunne man måske også belønne dem lidt
får at vove sig ud til de lidt svære stævner. bare et forslag som flere har sagt de syntes kunne være en
god ide”

Fra 1. januar vil B0 give 3 point. Ellers ændre vi ikke på pointgivningen, da vi synes alle skal have en
chance for at være med på listen uanset niveau.
8. Skulderklappokalen
Vi har snakket om forskellige kandidater.
9. Næste møde
Bestyrelsesmøde næste gang lørdag d. 21/1-2017
Generalforsamling bliver onsdag d. 22/2-2017
10. Evt.
Drøftet ekstra flise i ridehusbunden.

Hippoaden holder stævne i Knuthenborg d. 17. juni 2017. Der overvejes, om der skal holdes et lille
stævne i november – ikke i Knuthenborg.
Tirsdag d. 20/12 holdes der æbleskive springning. Hannibal laver et opslag.

