Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 27-032019 kl.18.30, Skanderborg kulturhus.
Afbud: Jette Holm.
1. Tilføjelse og godkendelse af dagsordning: Ingen og

godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Bestyrelsesmødet er blevet
rykket fra torsdag den 14 marts 2019 til onsdag den 27
marts 2019, da vi ikke kunne få lokale før, på Skanderborg
kulturhus.
Hingstekåring: der var tilmeldt 2 hingste, hvor begge var
mødt op og blev kåring med flotte resultater. Tillykke til dem
begge.
Karina Duerlund stopper med PR-standen fra den 4. april
2019. på grund af hendes helbred.
Så foreningen søger en/nogen som kunne tænke sig, at stå
for denne i fremtiden. Vi skal gerne have en/nogen til, at
lave kaffe til udstiller fra PR-standen til landskue 2019.
Er der nogen derude, som kunne tænke sig dette kan de
tage kontakt til Jørgen Jensen tlf.20.60.21.92 eller Karina
Duerlund tlf. 51.23.36.67.
Karina Duerlund tager kontakt til Jette holm, angående med
at søge en afløser på facebook og hjemmesiden.
Venter spændt på, hvor mange føl der kommer i år 2019.
3. Landskuet 2019 valg af:

a. Dommer: Leo Hald Vestergård ( 2 år ).
Preben Støttrup ( 1 år ). Dommer formand, som er på valg
i år 2020. Søren brems er dommer men går ned, som
suppleant da han skal udstille på landskue 2019.
Vil spørger Torben Olsen, så der mangler svar.
b. Suppleanter: Søren Brems.
c. Dommer sekretær: Karen Rønstrup.
d. Racerepræsentant: Lone Øhlenschlæger.
e. Kaperkører: Heine Øhlenschlæger og Ulrik og Jette Holm.
f. Show: Ingen. Jette Holm vil gerne stoppe som, show
ansvar. Der skal findes nogen, som har mere del i dette.
4. Hjemmekåring: uge 37. Lørdag og søndag den 14/15 -09
2019. Leo Hald Vestergård tager kontakt til dommer.
5. Efterårsskue og hoppekåring på Lykkeshøj:
Uge 39, lørdag den 28. september 2019.
6. Sommerudflugt og aktivitets kalender. ( Jette Holm ).
Sommerudflugten skulle ellers været afholdt oppe ved
Hanne og Jørgen Jensen, men de må desværre aflyse, så der
skal findes et andet sted. Der vil blive taget kontakt til nogen
avler. Det sørger Lise Markussen for. Så der kommer nyt om
sommerudflugten, når vi ved noget mere.
Pudse Cafe, vil blive afhold igen da det har været en succes.
Undersøger om vi kan komme på besøg ved Ansager
Dyrehospital.

Holde et foredrag ” Jørgen Kold”: Søren Brems vil tage
kontakt til Janni Og Allan Fyrst. Angående om det kan
afholdes hos dem engang i november 2019.
Sjællænderne er også velkomne til, at deltage.
7. Festen på landskue: Håber på fælles spisning kan afholdes i
stalden.
Leo Hald Vestergård sørger for, at bestille 90 stk. stole og 9
stk. border. Bestyrelses sørger for, at bord og stole
ankommer onsdag.
8. Fordeling af Niels Jensens legat:
a. ærespræmie: Hjørring dyrskue, hvis der deltager belgier.
Landskue, men dette tager vi med til næste
bestyrelsesmøde.
Hopper der kåres på plads, får 300 kr. til hver fremmødt
hoppe.
150 kr. til hvert fremmødt føl, til efterårsskue 2019.
9. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer: Lise Markussen, forslog
at bestyrelsesmedlemmer delt sig på de lokale dyrskuer
rundt om i landet, da der var nogen, som ønskede, at se
bestyrelses mere aktiv. Men dette var flere tallet imod.
Søren Brems havde fået en forespørgsel på om man ikke
kunne ligge stamtavle og pris på bedækning på vores
hingsteliste.
Stamtavle er en god ide, men pris er op til hver hingste
holder. Så der må man tage kontakt til hingste holder
angående pris for bedækning.

Vi skal ud, at skaffe en ny kaffemaskine og leje et køleskab til
PR-standen. Preben Støttrup vil sørge for indkøb af
kaffemaskine og Jørgen Jensen vil se på leje af køleskab.
Der skal indkøbes nyt stang mål og en chip scanner.
Dette vil Leo Hald Vestergård stå for.
10.
Evt: Ingen.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. maj 2019 kl. 18.30.

