Referat af bestyrelsesmøde d. 26/8-21
Hos Lise Markussen.

Afbud: Markus Henriksen og Søren Brems

1: Intet
2: Intet
3: Sommerudflugten var et virkelig dejligt og hyggeligt arrangement. Der var 28 deltagere og fra
bestyrelsen deltog Lise, Preben og Markus. Der var god stemning og det var et spændende program.
4. Det er ikke helt opgivet at få alle hopper kåret på plads og dermed spare mange penge på
hjemmekåring. Lise får svar på mandag om det er muligt at få den sidste med på pladsen.
5: Til efterårsskuet og kåringen er der tilmeldt: 1 goldhoppe, 1 etårs hingst, 4 etårs hopper, 4 toårs
hopper, 3 hingstefø,l 1 hoppeføl, 6 treårs til kåring og 4 ældre hopper til kåring.
Hestene kan møde fra kl 8
10 – 13 bedømmelse
13- 14 pause
14 - ? Oprangering, derefter kaffe
Måling 9.15
Dommere: Claus, Elisabeth, Søren/ LIse
Det er lidt svært for både Søren og Lise denne gang, men de må prøve at flexe så godt de kan. Alle
har heste med og at skaffe flere suppleanter til suppleanterne er heller ikke let.
Præmier: Bånd til årets hoppe og årets føl. Der bestilles også rosetter til klassevinderne fra
fotokonkurrencen og til efterårsskuet minus de kårede hopper og føllene. Jette bestiller ved
Charmor
Jette bestiller gaverne ved Dahls Gravering som sidst. Denne gang dog UDEN årstal på præmierne. Vi
tager ikke flere chancer.....
Forplejning: Lise bestiller mad ved slagteren og Søren har lovet at grille pølser. Der bliver pølser,
frikadeller, kartoffelsalat og salat.
Foreningen vælger at være vært. Det bliver ca 2000 kr
Kasper sørger for øl og sodavand til at sælge
Kage: Søren, Heine og Jette
Tinna skal huske at have kaffemaskinen med, Jette minder hende om det
Jette køber papkrus og paptallerkner
Der skal undersøges om man med fordel kan købe en mikrofon som kan kobles til en soundboks

Katrine kommer med som dommerføl ved etårs hopperne og hingsten
Rent praktisk skal folk medbringe spand og foder, der skal muges ud efter en og der skal løbende
fjernes klatter fra ridebane eller ridehal
Kataloget skal ud ca 14 dage før
Hvis man vil have noget at spise fra morgenen af, skal man selv tage det med
Kasper husker skiltene
Vi skal alle hjælpes ad med at rydde op bagefter
(Vi holder fast i fælles hingstekåring med jyderne)
6: Der har været dyrskuer i Ribe og Aulum. Sanne skal høres om n vil skrive om Ribe. Jette skriver om
Aulum
7: Intet
8: Medlemstal uændret. Preben og Jette sender rykkere ud nu til de sidste par stykker.
9:Hvad skal Jørgen Finderup have på programmet til medlemsmødet? Folk får mulighed for at
komme med forslag på efterårsskuet.
Vi mødes kl 16.00 i Lises gildesal
Pris 150 kr, børn halv pris drikkevarer købes der foruden
Amerikansk lotteri
11: Vi må komme nærmere ind på de nye regler for registrering i november for der er overhovedet
ikke styr på det endnu. Ingen ved hvad det skal koste eller hvordan det i det hele taget kommer til at
foregå
Ved handler med heste er der nu kun 6 mdr reklamationsret og ikke 2 år
12: Generalforsamling bliver den 28 – 1- 22
13: Næste møde dem 3-1-22 hos Jette

