Hovedpunkter fra bestyrelsesmøde d. 8. januar 2015

Meddelelser fra formanden

Dagsorden til generalforsamling

Hjemmesiden

Mail fra Ulrik Sørensen, Lone Øhlenshclæger
og Louise Mogensen fra d. 27. september
2014 til bestyrelsen

Mail fra Markus Henriksen d. 21. september
2014

Landsskue show/kapperkørsel

Forslag fra bestyrelsesmedlemmerne

Jørgen Jensen fortæller kort om, hvad der er
sket siden sidste møde. Der har være
hoppekåring, medlemsmøde og årsskriftet er
sendt ud. Alle disse aktiviteter er gået fint.
Dagsorden til generalforsamlingen er
gennemgået. Her under om hvem der
modtager genvalg.
Det oplyses at hjemmesiden, stadig er godt
besøgt med omkring 74 besøgende om
dagen.
Karina Duerlund og Jette Holm har nu også
mulighed for at ligge billeder ind på
hjemmesidens galleri.
Der spørgers til følgende
 Om det kan være mulighed for at
ændre så andre end webmasteren kan
ligge billeder ind på hjemmesiden.
Som det fremgår af overstående felt er
det indført.
 Om referat fra bestyrelsesmøderne
kan komme ud på hjemmesiden.
Vi prøver at ligge hovedpunkterne ud
fra møderne, som det fremgår af
dette.
 Der spørges til at der skal laves en
velkomst mappe til nye medlemmer.
Der bliver i dag sendt en del
information med ud til nye
medlemmer. Der er nedsæt en
arbejdes gruppe, som vil udvikle en
lille folder, til at havde tage med og
dele ud på skuer og lignede.
 Lydighedstest til hingstekåring.
Det vil blive taget op på årsmødet i
Dansk Belgisk Heste Avl.
Da Markus Henriksen desværre ikke kunne
deltage i bestyrelsesmøde i august, har han
senere sendt mail angående at han ikke
synes at man bør ude lukke hoppe fra kåring
for efter tilmelding.
Forholdet er blevet diskuteret til mødet, og
der blevet åbnet op for at efter tilmelding,
mod et større gebyr for tilmelding.
Der vil blive arbejdet hen mod at lave et show
på landsskuet igen i år.
Det er de sammen der kommer til at kører
kapper kørsel, som det har været de tidligere
år.
Ingen forslag

Næste møde
Evt.

Torsdag d. 19. marts 2015
Her under er der snakkede om hvordan vi
evt. kan få en højere rente for foreningens
penge.
Dommer og evt. udviklingen af nye.
Hvad skal der gøres for at få solgt flere heste
fremadrettet.
Visioner for foreningen fremadrettet.

