Referat fra bestyrelsesmøde d. 19. marts 2015 . Hos Preben Støttrup
Skanderborgvej 145 8382 Hinnerup.
Afbud: Niels Rasmussen.

1: Tilføjelse til dagsorden: Ingen tilføjelser..
2: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3: Godkendelse af sidste referat: Godkendt.
4: Meddelser ved formanden: Sanne Folmann Hoffmann har valgt, at trække sig
ud af bestyrelsen, hvor hun også sad som sekretær, så der skulle vælges en ny og
det blev Karina Nielsen Duerlund.
Niels Rasmussen har meldt ud, at han trækker sig fra alle dommer poster..
Hingstekåring gik godt, der var god stemning.
5: Landskuet 2015 valg af
a: Dommer: Dommerformand: Preben Støttrup. Leo Hald Vestergård.
Torben Olsen.
b: Suppleant: Søren Brems.
c: Sekretær: Finder dommerne ud af .
d: Racerepræsentant: Jette Holm.
e: Kaperkører: Charles Madsen og Heine Øhlenschlæger.
f: Show: Heine Øhlenschlæger, er ved, at finde ud af noget med Tim Holtzen –
Larsen. Der er bevilliget 5000 kr til showet, af Niels Jensens legat. Hvis de kan
stable det show på benene. Får mere, at vide til næste bestyrelsesmøde.
6: Efterårsskue og hoppekåring på Lykkeshøj: Ikke aktuelt endnu.
7: Sommerudflugt: Jørgen Jensen: Program kommer snart på hjemmesiden.

8: Aktivitets kalender: Markus: Der er intet ændret.
9: Festen på landsskuet.

Der vil være en gratis øl eller sodavand torsdag.

Lørdag morgen rundstykker og kaffe for alle i stalden.
10: Fordeling af Niels Jensens legat: Udstiller på landskuet og på det Fynske skue
får 400 kr. pr hest. Hoppekåring på plads og hjemme får 500 kr pr. hest. 2 stk
ærespræmier ca. 1000 kr pr stk. til Hjørring og Landskuet.
11: Folder med oplysninger om belgieren: Preben Støttrup: Har snakket lidt med
Karen Rønstrup og vil kontakte Louise Mogensen. Så der kan blive lavet en
Reklame og informations folder om belgieren.
12: Forslag til vedtægts ændringer: Heine Øhlenschlæger:
ændringer.

Der er ikke nogen

13: Forslag til bestyrelsesmedlemmer: Tænkes : Nedlægning af de gamle kredse i
fremtiden.
14: Evt. At, vi skal tage det alvorligt, hvis ikke folk har styr og kontrol på deres
heste, når vi er samlet. Hvis man ser folk dope deres heste skal det siges til
ledelsen, Så vil der tages hånd om dette.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d. 21 maj 2015.

