
Bestyrelsesmøde i HYP  
  
Tilstede:  
Lone, Nynne, Mette og Heidi  
 

1. Godkendelse af referat fra sidst  
Referat er godkendt fra sidste møde.   
 

2. Økonomi  
Vi har kr. 32440,96 på konto.   
Vi har brugt omkring 17/18000 på reklame og vi har brugt i Stark omkring kr. 30000,00. Vi brugt omkring kr. 
4000,00 på tæppe til vandgrav.   
Det ser fint ud og vi har haft et godt år med fonde mm.   
Vi fik kr. 12380,00 i tilmeldinger fra finalen. Vi skal betale bokse og armbånd til St. Hestedag. Der kommer 
en faktura.   
Vi havde i alt kr. 31000,00 i udgifter til finalen som er med spring. Vi mangler kr. 3000,00 i transportudgifter 
fra DRF.  
 

3. DRF  
Vi mangler stadig regning fra distrikt 4  
Lone kontakter Distrikt 4 om vi får en faktura i år.   
Hvor meget skal vi betale til drf for finalen  
Kr. 3600,00  
 

4. Medlemstal  
Hvor mange er vi oppe på.  
57 medlemmer  
Hvordan får vi besked om udmeldelser  
Lone får besked fra Anja omkring udmeldinger.   
 

5. siden sidst  
Evaluering af finalen – hvad kan vi gøre anerledes til næste år  
Hjælperholdet skal deles op så vi har 3 om formiddagen og 3 om eftermiddagen. De kan ikke holde til hele 
dagen. Vi må håbe på at det kan lykkes med 2 hold næste gang.   
DRF skal stå for 2 skrivere.   
Der skal hegnes bedre ind. Vi har ståpinde og bånd. Andre stande havde fået sat hegn op, det skal vi også 
have næste år. 
Vi skal kontakte sponsorer senest 1/7, så vi kan få flere sponsorater. Vi foreslår at Reese får lavet et banner 
med billeder fra finalen, som reklame for hendes arbejde. 
Vi skal have en tavle til rosetter.   
Vi tænker måske walkie talkie sæt med til hjælperne og dommerne. 
Bedre reklame og smæk på omtale af St. Hestedag. Vi skal kontakte bladet Ridehesten. Der skal være mere 
omtale omkring os.  
Computer til Reese mangler en regning. Anja skal kontaktes. Hvad er aftalen omkring brug af billeder. 
Vi vil gerne have en eller to ekstra tribuner. Den gør noget for udsigt og noget for publikum. Vi håber på 
samme placering næste år.   
Transport af spring har Lone talt med Anja om. Vi skal kontakte Kalundborg Flytteforretning om at få en 
container ind med springene og pakke dem i den igen og hentes af flytteforretning.    
Der skal 4 hjælpere dagen før til opsætning af bane som minimum.   
Der skal til næste år indkaldes til maling af spring.   



Er det en ide at der sendes speaker seddel ud lidt før. Evt sendes ud på mail.   
Pavillon eller overdækning til næste år. Det gik godt grundet godt vejr i år men næste år kan det regne. 
Tænker den lille hestetrailer hvor tingene kan opbevares. Overdækning til dommerne på banen.   
Vindersangen til æresrunden. Vi skal have en der tager sig af med at skifte sang. Det skal vi være OBS på og 
få noget ordentligt musik på til denne runde.   
Næste gang skal vi bruge et program hvor vi kan lægge karakter ind og hvor man kan se resultater. Excel 
ark eller andet hvor det ser mere professionelt ud. Der skal fremgå karakter fra begge dommere. Det skal 
sendes ind.   
Nynne gad godt at dommerne fik skrevet lidt mere om kritikker. De skal skrive nogle karakterer om de 
kritikker, så rytterne får lidt med hjem. Der var stor forskel i karakter. Der skal nogle flere kommentarer på. I 
forhold til de andre år, så fortjener de lidt mere feedback.   
Dette er en finale og giv noget for gode præstationer. Det er ikke professionelle men amatører. Husk 
underskrifter fra kritikker. Der skal laves et sted hvor kritikker kan afhentes også når vi er kørt.   
Lidt bedre flow i præmieoverrækkelse og der skal gøres nemt for speakeren  
 

6. Nyhedsbrev  
Nyhedsbrev er sendt ud. Næste nyhedsbrev sendes ud i november  
 

7. Næste arrangement  
Ponytræk til Gørlev dyreskue 18 og 19 september  
Arbejdsdag 25 september  
Anja laver en liste om hvad der skal laves. Springene skal ikke stå på banen hele året ellers holder springene 
ikke. Der skal laves en aftale med Anja omkring dette.   
Vi håber, at nogen af vores egne elever er med til næste cup. Det ville være rart.  
Store hestedags Cup 22 oktober – Jenny Strømer er træner og dommer  
Anja vil i gang med træningen fra morgenstund. Der forventes afslutning omkring 15/16 tiden denne dag.   
Juleoptog – der skal laves en annonce til kirkebladet og brugsen skal kontaktes for et eventuelt 
samarbejde.   
5/12 er der juleoptog. Vi skal have en annonce i Kirkebladet og dem skriver Lone til, så vi når at komme med 
i bladet.   
 

8. Næste møde  
15/11-2021 kl. 19.00 
  
9. Opfølgning på punkter fra sidst  
10. Eventuelt  
 


