Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts
2018 kl. 18.30, Skanderborg kulturhus.
1. Tilføjelse og godkendelse af dagsorden: Ingen og godkendt.
2. Meddelelser ved formand: Årsmødet gik godt.
Der er kommet 4 nye medlemmer i år 2017/18, som vi byder
velkommen.
Så er tiden kommet, hvor der begynder, at komme føl.
Håber det kommer til, at gå rigtig godt med foling rundt i
landet.
Der er stor interesse i bedækning for 2018.
Så der er positiv fremgang for avl.
Så nærmere diverse dyrskuer sig rundt i landet, håber på
god og positiv deltagelse.
3. Landskuet 2018 valg af:
a. Dommer: Dommerformand Preben Støttrup, valgt 2 år.
Leo Hald Vestergård, valgt 3 år. Søren Brems, valgt 1 år.
b. Suppleant: Christian Lund Jensen.
c. Dommer sekretær: Karen Rønstrup.
d. Racerepræsentant: Lone Øhlenschlæger.
e. Kaperkører: Charles Madsen og Heine Øhlenschlæger.
f. Show: Ingen, men håber på et til næste år.
4. Hjemmekåring: Efter drøftelser til generalforsamlingen,
hjemmekåres der i år, 4 års og ældre hopper.
5. Efterårsskue og hoppekåring på lykkeshøj:
Den. 29. september 2018.

6. Sommerudflugt og aktivitets kalender (Jette Holm):
Sommerudflugten afholdes på Fyn i år ved Søren Brems.
Program kommer senere.
Der afholdes åben hus / flette kursus en dag i maj hos Jørgen
jensen. Der kommer mere information senere.
Prøver, at få et møde afholdt med Jørgen Kold (SEGES heste)
til efteråret.
Vil prøve, at afholde dage, hvor der pudses/ rengørings
seletøj, sadler og hovedtøj med mere, rundt om i landet.
7. Festen på landskue: Bestilling/aflevering af border og stole
står Leo Hald Vestergård.
Håber på der kan afholdes fælles spisning fredag aften i
stalden. Venter på svar fra brandmyndighederne.
8. Fordeling af Niels Jensens legat:
a. Ærespræmie til Hjørring og landskuet.
Der gives et beløb til lokaler når der afholdes foredrag
med Jørgen Kold (SEGES heste).
Hoppekåring på plads Lykkeshøj, gives der et tilskud på
250. kr. på, hver tilmeldt/fremmødt hoppe.
Føl/ plag Lykkeshøj, gives der et tilskud på 150. kr. på hver
tilmeldt/fremmødt føl/plag.
9. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer: Ingen.
10. Evt: Vil høre om Alan Warring vil komme og udstille sine
flotte billeder og skulpturer på landskuet i år. Søren Brems
vil tage kontakt til Alan Warring.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den. 31 maj 2018.

