Referat styremøte HRRK
Møtedato 02.03.2020

Sted: Ridesenterets kafè

Til stede:
Styremedlemmer:
Fernanda Z. Nilsen, leder
Karl Otto Fjeldavli
Rafael Pedersen
Wenche Bergseth
Linn Kristin Thompson
Vilde Langvandsbråten
Grethe Lien Lehne
Tonje Knutsen, referent
Ikke til stede:
Silje Modalen
Pkt.
Sak
1.

Referat fra forrige styremøte
-

2.

Innkommet post/ henvendelser/referat fra møter, arrangementer etc
-

Renate Tangen, godkjent forespørsel om salg av gulerøtter på stevner.
Stevnepriser 2020
Døgnoppstalling uteboks 1450 –
Teltstall dersom ledig 800,Dagoppstalling 700,Dagoppstalling uteboks 600,Strøm 700,-

-

Det er enighet om at hester utenfra kan komme hit på treninger og ha
dagoppstalling i fast stall når det ikke er noen kjente sykdomsutbrudd.
Ny klubbtrener i dressur, Mona Misund.
Kalkyle kostnad pr boks: ikke helt klart ennå.
Rabatt på hest nr 2: betaler fullt for to hester foreløpig
Det er sendt søknad til utstyrsmidler. Vi har fått omtrent
40 000 i kulturmidler.

-

-

3.

Ingen kommentarer, referatet er godkjent.

Arbeidsutvalgets rapport (muntlig)
Nødlys i rød hall kommer midten av mars. Bytte lys på
parkeringsplassen samtidig, når vi har lift.
Jobber med lys ved flis og fast flisbinge.
-

Det er nødvendig med oppgradering av paddockene foran. Ta det opp
på oppstallørmøte. Oppstallørmøte etter årsmøte.

Referat styremøte HRRK
-

Grunneier Schiong har sagt seg villig til å lage nytt gjerde til flis.

-

Det skal bygges en vegg i kiosken. Dugnad

4.

Runde rundt bordet

5.

Årsregnskap
-

6.

Avholdte stevner og stevneregnskap.
- Rideskolestevne resultat: 4007,88

7.

Årsmøte 30. mars, eventuelt med styremøte i forkant om nødvendig.
Oppstallørmøte i etterkant.

Eventuelt
Strategiplan / retningslinjer for uttak, deltagelser på vegne av
klubben. Påbegynt utkast vedlagt.

Hønefoss 02.03.2020

Tonje S. V. Knutsen
Referent

Planlegging andre stevner fremover:
Vintercup til helgen, Norgesserien mars, Dressur slutten av mai

Planlagte styremøter
-

8.

Underskudd, fått en del regninger som er flere år gamle.
Vi må skrive ned verdien på bruksrettene, de er ikke verdt noe lenger.
Anleggets verdi har derimot økt.
Styret tar regnskapet til etterretning.

