Bestyrelsesmøde FKR d 9/4 2018
Bestyrelsen konstituerer sig følgende: Eva Stoltze formand, næstformand
Kamille Larsen, kasserer Fie Munck. Bestyrelsesmedlemmer Karina
Madsen, Marie Louise Larsen.
Diverse ansøgninger om tilskud til Kommunen er sendt afsted, og vi
afventer svar.
Medlemslisten gennemgås, og der sendes en venlig mail ud til dem der
mangler at indbetale.
Nye stævnedatoer skal søges for 4 kvartal 2018 og 1 kvartal 2019 inden
15/4 2018. Der søges om C-stævne den 6-7 nov, eller 27-28 okt. D-stævne
d 10-11 eller 17-18 nov. D-stævne den 16/17 feb 2019, eller d 23/24 feb
2019. C-aftenstævne den 20/3 2019.
Vi skal prøve at få et Springstævne op og stå. Der tages kontakt til
springudvalget om de vil være behjælpelig, men bestyrelsen vil være dem
der er tovholder på at få det arrangeret. Der prøves at søge om den 27/10
eller 6/10 2018.
Der drøftes om vi skal søge om at få distriktmesterskabet i dressur Maj
2018. Der kan muligvis søges om dispensation til at holde det indendørs.
Eva undersøger nærmere.
Dato for den kommende sommerfest fre 31/aug. 2018. Lisbeth og Jørgen
Henrik spørges om det kan lade sig gøre.
Oprydning i depotrummet tors d 26/4 kl 8.
Næste mødedato d 16/5 2018. Aktivitetsudvalget, springudvalget og
Lisbeth Larsen inviteres. Kamille Inviterer.
Eva har kontaktet mobile pay i forhold til tilbagebetaling af evt.
startgebyr. Det er et større projekt og Eva undersøger hvordan andre
klubber gør.

Vi skal hjælpe Susse med at få lavet et skilt hvor der står at man ikke selv
må medbringe mad i rytterstuen.
Der er forespørgsel fra et medlem ang. en mulig dressurunderviser mere.
Hun er velkommen til at komme med et forslag til, hvad det indebærer og
det tages op igen.
Lisbeth Larsen kontaktes i forhold til om hun vil arrangere ”rid for
dommer” igen.
Der søges legater hos Gisselfeld kloster og Næstved storcenter.

