Referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj 2018
kl. 18.30, Skanderborg kulturhus.
1. Tilføjelse og godkendelse af dagsorden: Ingen og godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Der er kommet føl rundt om i
landet.
Skønt, at se der er meldt 1 stk. 3 års hingst, 2 stk. 2 års
hingste, 4 stk. følhopper, 2 stk. goldhopper og 4 stk. 3 års
hopper. Så i alt kommer der 13 heste til landskue i år.
Leo Hald Vestergård har bestilt 9 stk. runde bord og 90 stk.
stole.
Hanne Brams og Jette Holm bager kage til onsdag aften,
hvor der afholdes møde klokken 20.30 oppe i stalden.
Foreningen giver en øl eller sodavand efter bedømmelses
torsdag.
Lørdag morgen er der gratis morgenbord.
3. Landskue 2018:
a. Ærespræmier: skænkes af, Dansk Belgisk hesteavl, Dansk
belgisk hesteavl Jylland/Fyn, Niels Jensens legat og Hardy
Sørensen.
b. Fællesspisning: Vi håber på, vi igen i år kan sidde i stalden
og spise fredag aften. Christian Lund Jensen og Preben
Støttrup står for bestilling og afhentning af mad, hvis det
kan afholdes i stalden.
4. Efterårsskue og hoppekåring på lykkeshøj: Dette afholdes
lørdag den 29. september 2018, på lykkeshøj i Randers.

Pris for kåring på plads 500 kr. pr tilmeldt hest.
Føl og plag pris 150 kr. pr udstillede hest.
Hvis man ikke møde op vil der være en opkrævning for boks
på 300 kr. pr ikke fremmødt hest.
Sidste tilmelding frist for efterårsskuet er:

SØNDAG DEN 19 AUGUST 2018.
5. Hjemmekåring: Der vil igen i år være mulighed for, at få
hjemmekåret hopper på 4 år og ældre.
Pris: 1000 kr. pr tilmeldt hest.
Sidste tilmelding frist for hjemmekåring er:

SØNDAG DEN 19 AUGUST 2018.
6. Sommerudflugt og aktivitets kalender:
Sommerudflugten afholdes ved Hanne og Søren Brems
lørdag den 28. juli 2018. Program kommer senere.
Aktivitetskalender vil Jette Holm få styr på for resten af året.
Der vil komme nye spændende emner på.
Så aktivitetskalender bliver sendt ud sammen med
sommernyheder.
7. Hjemmesiden: Referat af ældre dato vil blive fjernet. Der vil i
fremtiden være referat af det år man er i.
8. Forslag fra bestyrelsen: Ingen.
9. Evt: Ingen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 23. august
2018 klokken 18.30.

