Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 7-4-2016
kl 18.30 på skanderborg kulturhus, parkvej 10,
skanderborg.
1.
2.
3.
4.

Tilføjelse til dagsorden: Ingen.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af sidste referat: Godkendt
Meddelelser ved formanden: Årsmødet gik ok, men det er ærgerligt, at der ikke kom nogen
med i Dansk belgisk hesteavl fra Øst.
Hingstekåringen gik rigtig godt. Med 3 hingste i alt, hvor de 2 af dem er dansk ejet og den
tredje er svensk. Det er meget vigtig
at vi overholder vores opgave til hingstekåring i Randers, som f.eks. at stå ved billetsalget.
Hingste fremvisningsdagen gik rigtig god. Der var 3 hingste til fremvisning.
Hingste fremvisning vil blive igen til næste år, da det havde været en dejlig hyggelig dag.
5. Landsskuet 2016. Valg af :
a. Dommer: Dommerformand, Preben Støttrup.
Leo Hald Vestergård
Torben Olsen
b. Suppleanter. Søren Brems
c. Sekretær. Karen Rønstrup.
d. Racerepræsentant. Pernille Lauritsen.
e. Kaperkører. Charles Madsen og Leo Hald Vestergård.
f. Show. Heine Øhlenschlæger vi se om han kan stable et show på benene.
6. Efterårsskue og Hoppekåring på Lykkeshøj:
Håber på, at der vi komme en masse heste så vi kan samles på plads.
7. Sommerudflugten og aktivitets kalender:
Sommerudflugten afholdes ved Funder. Men der kommer mere om den dag senere.
8. Festen på landsskuet: Bestyrelsen opfodrer ikke til noget, det er op til, hvad folk har lyst til
hver især.
9. Fordeling af Niels Jensens Legat: 400 kr pr. udstillet hest til landsskuet. Resten kommer
efter næste bestyrelsesmøde.
10. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer: Vallakker opfodres til, at komme med, som udstillet
heste.
11. Evt: Dommerkursus: Der vil blive afholdt et dommerkursus. Preben Støttrup vil tage kontakt
til Jørgen Finderup. Håber på der vil kunne komme ” DOMMER FØL” med til
efterårsskuet.
Turen til Holland den 18-19-20-21august 2016. Ved 20 personer vil prisen være 3000 kr. pr.
person. Det er med kørsel, værelse, morgenmad, aftensmad. Der vil komme mere om turen
senere. Preben Støttrup står for turen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19 maj 2016 kl. 18.30.
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