Referat fra bestyrelsesmødet den 23. august 2018.
Afbud: Jette Holm.
1. Tilføjelse/godkendelse af dagsorden: Ingen/godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Sommerudflugten Jørgen:
Søren Brems fortæller sommerudflugten, som blev afholdt
den 28. juli 2018, hos familien Brems. Var en rigtig solrig god
dag. Flere heste kunne ønskes på turen, der var frem mødet
1 hest med vogn, 2 rytter og 26 folk. Folk fik en køre tur
med traktor og vogn rundt i det sydfynske landskab.
Det var en rigtig dejlig dag.
Tilmelding med hopper til kåring på plads, ser rigtig godt ud.
Der er til meldt 5.stk 3 års, en 4 års og en 5 års hoppe.
Efterårsskue der er der tilmeldt en del føl og plag fordelt på
2 stk. hopper og et hingste føl. Plag: der er 3 stk. hopper.
Så det ser rigtig godt ud med tilmeldte hopper, føl og plag.
Søren Brems står for ærespræmier.
3. Hjemmekåring: ingen tilmeldt.
4. Efterårsskue:
a. Dommer til føl og plag:
Trine Lilkær – Christian Lund Jensen – Elisabeth
Markmann Lysholk Larsen.
Suppleant: Karina Nielsen Duerlund.
Sekretær: Karen Rønstrup.
Dommer til kåring:

Preben Støttrup – Leo Hald Vestergård – Elisabeth
Markmann Lysholk Larsen.
Sekretær: Karen Rønstrup.
Vi har besluttet, at det ikke kun er 3 års hopper der kan
blive års hoppe, det kan ældre hopper også nu. Års hoppe
findes nu blandt alle hopper der stilles til kåring på plads.
b. ærespræmie til føl og plag: 1.stk føl og 1.stk plag.
c. ærespræmie til hopper: 1. stk.
d. assistent: Jette Holm.
e. Fotograf: Jette Holm, tager billede af de kåret/udstillede
hopper, føl og plag, som skal i årsskriftet.
f. Program: Karina Nielsen Duerlund tager kontakt til
jyderne.
5. Hjemmesiden: Jette Holm afbud så ingen kommentar til
punkt 5.
6. Aktivitets kalender (Jette). Jette Holm afbud så ingen
kommentar til punkt 6.
7. Dato til generalforsamling: Den 2. februar 2018.
a. hvem er på valgt ? Christian Lund Jensen – Jette Holm.
8. Forslag fra bestyrelses medlemmer: Ingen.
9. Dato for næste bestyrelsesmøde: den 3. januar 2019.
10. Evt: kalender år 2019.
Vi har fået en del henvendelser på kalender, så vi laver
kalender igen. Denne her gang er det B.H.J der er på
kalenderens 12 måneder.
Der vil blive tryk 30.stk, så det er først til mølle.

Christian Lund Jensen – Karina Duerlund står for kalenderen.
Har kalenderen år 2019 med til efterårsskue.
Til landsskuet lå der en seddel i ris og ros postkassen, hvor
på der stod om man ikke kan vælge landsskue dommer på
en generalforsamling?
Da det ikke er underskrevet kan det ikke tages med, som
forslag.
Dansk belgisk hesteavl har indgået aftale om en
rabatordning på 10 % ved køb af varer hos shireoil.dk

