Referat styremøte HRRK
Møtedato 23.04.2020

Sted: Ridesenterets kafè

Til stede:
Styremedlemmer:
Fernanda Z. Nilsen, leder
Karl Otto Fjeldavli
Rafael Pedersen
Silje Modalen
Gro Sørgaard Gartland
Vilde Langvandsbråten
Grethe Lien Lehne
Knut Sundberg
Runar Grønvold
Tonje Knutsen, referent
Ikke til stede:
Silje Modalen
Pkt.
Sak
1.

Referat fra forrige styremøte
-

Ingen kommentarer, referatet er godkjent.

2.

Innkommet post/ henvendelser/referat fra møter, arrangementer etc

3.

Arbeidsutvalgets rapport (muntlig) og runde rundt bordet
- Vi har fått lov å flytte møkkahaugen til paddockene bak bort mot
skolehestenes paddock.
Nødlys er byttet i rød hall
Spredere er i gang
Flisen har blitt låst inn, svinnet har minsket.

-

4.
-

Har sendt søknad om kompensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Sendt rapport til NRYF, rideskolen har egen ordning.
Ønsker velkommen til Knut, Gro og Runar i styret.
Arrangementer på tradisjonell måte blir ikke før 15. juni, vi avventer videre
beskjed fra forbundet. Vi har tapt to stevner, Norgesserien og Landsstevne i
dressur.

Dugnad vår 2020
Dugnad, oppgaver:
Rydding ved enden av rød hall, bak rød hall, bak hvit hall, hele anlegget..
Retting og reparering av gjerder.
Sette premiepall på platting, flytte tuhjabuskene i fremkant av plattingen til
bedene på banen. Male disse.
Luking og hogst av beplantning
Vask av toaletter

Referat styremøte HRRK
-

5.

Vindusvask i cafèen og dommerboden
(I løpet av året skal vi bygge tribuner, har fått penger av BRYK)
Dato: lørdag 9.5, kl 10. Alle bør jobbe 4 timer.
Karl Otto lager lister
Grilling kl 18, for klubben HRRK.

Gjestestall
- 36-40 stevnebokser, inntektskilde, slipper å leie bokser. Har sett på stålbygg,
evt dele veggen inntil den røde hallen. 1,4-1,8 + platting, 2-3 mill. Befaring til
uken.

6.
-

Avholdte stevner og stevneregnskap.
Har hatt vintercup, overskudd på ca 23.000 kiosk og 25.000
Sekreteriat.
Ny terminliste kommer fra NRYF etter 15. juni/ avklaring om stegning.

7.
-

-

8.

Planlagte styremøter
- Slutten av mai 2020

Hønefoss 24.04.2020

Tonje S. V. Knutsen
Referent

Eventuelt
Strategiplan: det foreslås at vi ser gjennom dette hjemme og tar
forslag og tanker på mail inntil videre.
Ikke åpning av anlegget til andre enn oppstallører og deltakere på
organisert trening foreløpig.
Sponsorer: Organisere arbeidet.

