Junta møde 19. oktober 2015
Deltagere: Morten Fil, Mads Olsen, Line Nøttrup, Jens Erik, Morten Andersen, Lene Dahl, Kennet
Hemmingsen og Cathie Westh
Afbud: ingen
Referent: Cathie Westh
Notat fra Junta møde:
Punkter
Notat
1) Kort evaluering af Statistik for sæson 2015
Hest – 37 i alt – 22 engangsryttere (hvorfor engangsryttere)
sæsonen vinter
Pony – 23 i alt – 9 engangsryttere
2014/15 og
Stævner: 80 cm mest populær (2 stævner 100cm og 2 optil 90 cm)
sommer 2015

I 2015 var der færre ponyryttere, har været nedadgående - heste – ligner år
14 og 13 (dog er 2015 uden antal fra BM Terræn – vil være interessant at
have med til medlemsmøde)
Flere starter før sommeren 40 efter sommeren 30 ?? – årsag – kan være
kværke, slippet fra vinterens aktive træning, svært at sige
Vintertræning, lykkes rigtig godt – gentager 2015/16
Sommersæson også god antal lidt lavere – men gode stævner
Hjælpere en mangel vare… hårdt sidst på sæsonen
TD’er – Marianne Ipsen glad for at prøve – håber at Karin/DRF laver kursus
for klassik TD’er, så vi fremadrettet ikke er afhængig af TD’er over fra og kan
holde økonomien nede.
BM 2015 – igen diskussion om tempo og om det er den rigtig højde for
heste, er svært at vurdere – skal vi have bredden eller få delagere - skal
huske det er hårdt for hestene i dette terræn – vigtig at der er noget at ride
om – banen fik masser af ros – tiden kritiseres lidt – forslag om kvalifikation
– kræves ved 100, men evt. også ved bare at deltage om 100 eller 90, for at
få flere til at deltage i flere stævner.

2) Budget/regnskab/
udlæg
- hvad er fair

3) Juntaen
fremadrettet
- herunder
hjælpere

Der er genereret ca. 10.000 kr. i 2015 – ligger ca. 5000 kr. i juntakassen – de
tilhøre Juntaen, også efter årsskiftet.
Ved mødet i juni mdr. mellem D-6/Ole og Juntaen/Cathie og Kennet, blev
det oplyst at Juntaen får egen konto, yderligere skal der afregnes ca. 14
dage efter et stævne, samt skal der afleveres regnskab hvert kvartal. Der
skal aftales møde i morgen 20. okt. hvor regnskab 2015 gennemgås og
fremtidige aftaler bekræftes i forhold til gebyrer, m.m.
50 kr. pr. deltager til ”juntaen”
Underviser kr. 100
Lodsejer 30 kr. – hvis underviser 20 kr. pr. rytter –
- Stildommer(Kennet/Line/Katja) - maks 250 pr. arrangement
- kørsel/trailer med spring, mm - 100 kr. pr. tur er aftalt – alle der haft trailer
kørsel melder ind til Kennet
- Kennet gennemgik eks på stævne økonomi
Ønsker;
- trailer til at transportere mat
Sponsor – Sydbank (cuppen)
Hjælpere en mangel vare - Juntaen halter lidt – arbejdet ligger på få…vi har
brug fra flere hjælpere til stævner/arrangementer og vedligehold af
mat/spring, osv.
Forslag om at hver person i Juntaen melder ind om ansvarsområde – men
der bliver også indirekte sagt at der ikke er tid.
Fremadrettet forslag til at rekruttere hjælpere - er diktator vejen frem? –
nok ikke – motivation skal der arbejdes med – folk skal engageres, når de
bidrager får de mere.
Forslag: - lister med opgaver
-Liste il stævner – officials/forhindringsdommere/klargøring
-Liste til opgaver – løbende (vedligehold/mm.)
-Oprydningshold
Vi må høre på medlemsmøde, hvad den bedste løsning er – så opgaver
uddelegeres – lister med opgaver udarbejdes

Ansvar/Beslutning
-Kennet sender statistik
- sæt BM antal ryttere
på, bare for at se antal i
alt
- hvorfor
engangsryttere??

Kennet arbejder videre
med udd af Marianne

Møde med DI-6 Cathie
og Kennet – 20. okt –
melder tilbage hvis
ændringer
Alle der har haft
trailerkørsel melder ind
til Kennet
Cathie Følger op på
Sydbank – samt arb.
Videre med andre

Alle melder ind hvad de
kan bidrage med i
Juntaen

Cathie Udarbejder til
stævner og
medlemsmøde

Der blev forespurgt på opgaver ved stævner

4) Sæsonen vinter
2015/16 og
sommer 2016
- gerne
fastsættelse af
mål i forhold til
hvad vi vil løfte
lige fra baneniveau til
undervisere over
fra og teori, m.m.
- Antal stævner
- 17/18

Vinteren 2015/2016 - Fortsætter med mdr. arrangement over vinteren – de
første gange;
mandag d. 7. dec/MBR
søndag 10. jan/NBKR (AC) –
Medlemsmøde (ønsker/hjælpere)
Tirsdag d. 3. nov. – der indkaldes

Cathie hører MBR og
AC/NBKR

Træner over fra – eller Militarysamling m. Lars Christensen evt. Anna Ølund
– hør Maja evt. d. 10. jan - > Morten hører hende

Morten hører Maja vedr.
samling

Rekruttere flere små – hvordan - Mini arrangementer – rekruttere de
mindste, da færre ponier…hvordan får vi flere – military ridelejr –
arrangement 1- 2 x årligt – præsenteres på medlemsmøde

Cathie/Kennet

VNKR – Morten afklare –
Cathie sender ud via FB,
Kennet på www

Stævner 2016 – ønskes 4 stævner – 1 BM – i alt 5 stævner – gerne et par
træningssamlinger hen over sommersæsonen – Subaru cup (trods
tilslutningen ikke er stor her på Bornholm)
BM 2016 – ønske om hest 100 cm – fordele/ulemper, ved 100 udelukkes
nogen/arbejdsbyrde væsentlig større/kræver mere opbakning fra deltagere
i Juntaen samt hjælpere udefra – Tempo…hvad er rigtig?? Slusegaard er et
godt sted..publikums venligt og tiltrækker mange – normalt må rytterne
som udgangspkt godt være bedre når de har reddet et stævne – men
anderledes ved BM, det ok at blive disc. – vurdere efter 1-2 stævner, hvad
højden skal være – melder ud om dette med det samme, så det ikke er chok
hvis der er kvalifikations krav.

5) Spring og materiel
vedligehold/
indkøb af nyt,
samt indkøb af
vogn/trailer til at
inde holde
flag/nr. m.m. (let
at transportere
rundt)
- opmaksinering af
spring i
vintersæsonen
6) Militaryrytter "medlems"
møde?

7) Evt.

Der bydes ind på DM Pony Mesterskab 2016 2/3 – tilbyder hvis ingen andre
ellers i 2017 (så vi kan rekruttere flere små ryttere) – skal være i
sommeren… pakkeløsninger – Kennet undersøger

Kennet undersøger
muligheder om DM pony
2/3

Stævner, m.m. – forslag
1. stævne /VNKR – Jan Seerup (kan gå i 90 cm) – resten 100 cm –
muligvis et mesterskab (II og III pony’er ikke krav om kvalifikation)
Sydbanks Cuppen, som i år
Subaru – cup… lagt sammen med træninger (evt. mini putter –
som stævne træning, for at få flere små)
Terrænspringninger..kan udskrives som kvalifikation
Trailer – alle kigger efter noget….kr. 6/7.000 – bruges til flag/nr/m.m. – let
at hente og få alle til at hjælpe – lav trailer med pressening i første omgang.

Alle (Kennet /Cathie
samler op)

Flag bestilles – plastic så mere sikkert – rør på spring – lette at sætte i. Kan
købes militarymat. fra Irland 300 kr. pr set. – lige dyrt nok. Rør af samme
mat el rør - evt. østkraft sponsere.

Morten/Kennet

Jem & Fix - fondssøgning (elektriker rør – Kennet undersøger).

Cathie

Jan Seerup – evt. opmaksinering???

Kennet/Cathie

Nr. males – line har maling - Line melder du tilbage om du stadig tager
ansvaret for denne opgave – ellers må du gerne tage maling med til næste
samling

Line??

Tirsdag d. 3. nov. Kl. 19.00
Snak og næste års ønsker…
Statistik – året 2015
Hvad er nyt
Ønsker
Lister – hjælpere evt. bedsteforældre m.m.

Indbydelse via FB, www

En lille opsang om at alle skal bidrage og at vi har brug for flere hjælpere ved
stævner og arrangementer – Alle i Junaten skal bære et ansvar

