Referat af bestyrelsesmøde den 3 juni hos Preben Støttrup

1: Intet

2: Ingen meddelelser fra formanden, alt nåede med på dagsordenen

3: Vi havde et dejligt arrangement hos Sanne og Bent. Der var ca 22 til spisning og vi havde en
fantastisk dag i rigtig godt vejr

4: Der afholdes en fotokonkurrence i mangel af landskuet. Der udbydes følgende ‘klasser’
2 års hopper – 3 års hopper - følhopper - goldhopper – vallakker og hingste. Sidste frist for at
indsende billeder til sekretæren er 1 juli. Resultatet offentliggøres lørdag den 3 juli. Bestyrelsen
bedømmer hestene. De der selv har heste i en klasse deltager ikke i bedømmelsen af den.
Klassevinderen vinder en ‘fribillet’ til en hest til efterårsskuet og klassevinderne får en
erindringsroset som også må bæres af hesten til efterårsskuet
Jette sætter det i værk og modtager billederne og sorterer dem i klasser

5: Sommerudflugten bliver 21 august hos Anne og Mikkel i Tårs, nordjylland. Der skal følges op på
hvad bestyrelsen skal gøre i den anledning

6: Hjemmekåring bliver 11 september. Dommerne skal have besked og tilmeldingsblanketten skal
offentliggøres sidst i juli.

7:Vi er nu på egen hov uden jyderne, så der skal findes en egnet lokalitet til hoppekåring og føl og
plagskue/efterårsskue den 25 september. Prisen i Randers var 2000 for ridehallen og 300 pr boks.
Muligheder der skal undersøges
Lars Dau, Christiansfeldt – Kasper
Ramsdal, Hammershøj - Heine
Randrup Mølle hestepension, Viborg – Jette
Vestbirk og Eskild, Skanderborg – Lise
Der meldes tilbage til Lise i løbet af en uge.
Klasser: Føl - plage (1 og 2 års) hopper til kåring - goldhopper – vallakker (hingste hvis faciliteterne
kan rumme det)
Heste fra 2 år og opad bedømmes som ved et dyrskue

Rosetterne skal laves så 22-23-24 kommer til at hedde 1.præmie og dommeren påskriver pointet
bagpå. Fra 21 og ned hedder 2. præmie.
Der skal bruges to bånd
Tekst på alt bliver efterårsskuet 2021
Jette finder priser på rosetter
Sidste tilmelding samme tid som hoppekåring den 20 august
Vi planlægger ærespræmier på næste møde

8: Jørgen Finderup vil gerne komme og give et oplæg om bedømmelse den 26 november. Det kunne
blive fulgt af en julefrokost og udlevering af årsskrifter.
Vi overvejer emner vi gerne vil have han berører

9: Salgsheste som er solgt skal ikke slettes, men markeres med SOLGT, så den side ikke står tom, og
det bliver tydeligt at heste til salg faktisk bliver solgt

10: Årets aktiviteter bliver : Fotokonkurrencen – Sommerudflugten - Efterårsskuet og
Medlemsmødet med Jørgen Finderup
Kunne der evt være et foredrag sammen med generalforsamlingen., Jette spørger tandlægen
Kunne vi genoptage udflugten til garderhusar kasernen sammen med Sjælland til næste år. Søren
snakker med Janni Fyrst og Tim

11: Skal der være en ‘samtykkeliste’ med folk hvis kontaktoplysninger vi må udlevere uden at spørge
igen? Nej det er ikke til at administrere, vi må tage det fra gang til gang
Efterspørgsel på Avlermøde. Hvad er det præcis der mangler, og mon Jørgen Finderup kan dække
det ind?

12: Næste møde bliver den 26/8 hos Jette

