Referat af bestyrelsesmødet onsdag d.23. maj
2019 kl. 18.30, afholdt ved Lise Markussen,
Messinggade 6, 8660 Skanderborg.
1. Tilføjelse og godkendelse af dagsordning: Ingen og
godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Der er tilmeldt 9 stk. Heste til
landsskuet i Herning 4,5 og 6. juli 2019. Fordelt på 1 stk.
hingst, 3 stk. følhopper, 1 stk. goldhoppe og 4 stk. 2 års
hopper.
3. Der er informations møde onsdag kl. 20.00 i stalden, hvor
der er kaffe og kage.
Foreningen giver en øl eller sodavand efter bedømmelses
torsdag.
Lørdag morgen er der gratis morgenmad, som man melder
til på en liste oppe i pr-standen seneste fredag 5. juli 2019.
4. Landsskuet 2019.
a. Ærespræmier: 3 stk. og 1 stk. ekstra, hvis der er heste til
den. 1 stk. Dansk belgisk hesteavl, 1 stk. Dansk belgisk
hesteavl Jylland/Fyn, 1 stk. Hardy Sørensen og 1 stk. Niels
Jensens legat.
b. Preben Støttrup og Jette Holm tager kontakt til
brandvæsnet. Maden købes fra Bones. Tilmelding sker
ved pr-standen seneste torsdag kl. 12.00
c. Pr-standen: Jette Holm står for penge kassen og indkøb.
Søren Brems tager imod tøjet.

5. Efterårsskuet og hoppekåring på lykkeshøj:
Eftersom Lykkeshøj er gået konkurs vil Karina Duerlund
tager kontakt til Helle Dalsgård for, at hører om vi stadig
kan afholde vores Efterårsskue og hoppekåring der.
6. Hjemmekåring: Sker lørdag den 14. september 2019.
Sidste tilmeldings frist til både hjemmekåring og på plads er
mandag den 19. august 2019.
7. Sommerudflugten og aktivitets kalender. (Jette Holm ).
Sommerudflugten afholdes oppe ved Lilli og Markus
Henriksen. Der vil komme mere information på
hjemmesiden senere,
Aktivitet kalenderen kommer på hjemmesiden:
Der vil blandet andet være en løvfalds tur, som afholdes ved
Ulrik og Jette Holm.
8. Hjemmeside: Hingste listen, Jette Holm skal, havde
opdateret hingste listen. Men hun har ikke fået den nye
listen. Søren Brems vil finde ud af dette.
9. Forslag: Link til stamtavle på hingstelisten. Det vil Jette Holm
ser nærmere på i fremtiden.
10. Evt. Intet.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 29. august
2019.

