
Bestyrelsesmøde i HYP mandag den 17/5-2021 

Tilstede: 

Lone, Mette, Heidi og Nynne 

1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referat af sidste møde er godkendt. 

2. Nyt fra formanden 

Nikoline og Christoffer har meldt sig ud af bestyrelsen. Lone har kontaktet vores suppleant og bedt hende om at træde 

til. 

Lone har bestilt T shirt til os som vi håber at de kommer før cuppen. Der er bestilt 2 sorte forklæder til cafeen og en 

prøve på en kasket og mulepose. Der er bestilt i 2 ekstra farver i T shirt og for muleposen. Hjælper trøjen er i gul. 

Kommer vi til at mangle, har Anja enkelte liggende til låns.  

3. Økonomi 

Vi har lige omkring kr 40.000,00 stående på vores konto. Af medlemmer er der sket indbetaling fra 33 indbetalinger. 

Betalingsfristen er 8 dage. Vi rykker efter den 1/6-2021. 

Mette sørger for at rykke de sidste som evt ikke er kommet på plads. Vi mangler fortsat at lave lys for kr. 10.000,00. 

Dette skal vi have kigget på og det er aftalt, at Robin og Anja kigger på denne del. 

Vi skal bruge lidt penge når vi skal holde cup. Der skal laves lidt ekstra til spring. Terrænspring. Nynne oplyser at det ikke 

blive så voldsomt en udgift. Indenfor kr. 5000,00. Der skal laves nogle flag til cuppen. Disse skal placeres på springene. 

Der er 11 spring. Så ca 44 flag.  

Nynne, Lone og Anja sørger for at købe ind til flagene. Så kan vi byde ind hver især hvilke dagene man kan byde ind med.  

4. DRF  

Der kommer regning fra DRF og Distrikt 4. Dem har vi budgetteret med.  

5. Medlemstal 

6. Juniorudvalg 

7. Næste arrangement 

Tilmeldinger til Store Hestedags cup. Der er ikke noget lige nogen og det er ikke unormalt. De kommer som regel de 

sidste par dage op til. Men vi er ikke nervøse for, at der ikke kommer nogen. Det gør der.  

Dressurdag; vi skal lige finde dage til denne og evt en springdag skal også lægges ind i efteråret.  

Der forslås holdridning i Dressur.  Ideén er god og det følger vi op på.  

8. Næste møde 

Næste møde bliver den 16/8-2021 kl. 19.00. 

9. Opfølgning på punkter fra sidst 

Børneattester – vi får alle hentet en børneattest til næste møde. Men Lone tjekker lige op på det og vender retur til os.  

Foreningsfortalen skal rettes til, det tjekker Lone op på. Lone får rettet op på GO. Så vi har rettet data på os. Banken 

mangler oplysninger på Jeanette og vi regner med, at hun selv retter henvendelse til banken. Så dette kommer ajour.  

10. Eventuelt 

Denni 50 – husk ikke at sige noget, hvis han deltager. Denni fylder 50 år. Fødselsdag den 6/6-21. Lone spørger Anja om 

evt. ønsker. Vi giver en gave til kr. max 1000,00. 



Vi skal kigge på campingvognen hos Anja om vi ikke kan bygge den om til Foodtruck.  

Juniorudvalget er det ikke gjort mere til på tidspunktet. Vi giver det lidt mere tid.  

Sponsorater; Mette har søgt til Shelterhytter. Ansøgning er sendt for 2 Shelterhytter.  

Tuborgfonden er søgt for en Foodtruck og kr. 18000,00 for Coronapuljen fra DRF og kr. 28000,00 til Dug og grav. Ekstra 

pulje som kan søges grundet Corona. 

Lone undersøger jakker/faktura.  

På springdag havde vi en indtægt på kr. 3.500,00.  

 

 

 

 


