Referat fra bestyrelsesmøde den 24. august 2017 kl. 18,30
på Skanderborg kultur.
Afbud: Christian Lund Jensen og Søren Brems.
1. Tilføjelse og godkendelse af dagsorden: Ingen og
godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Landskuet det rigtig
godt. Der var fin tilmelding. Rigtig god stemning i
stalden. Det var en flot udstilling Alan Waring var med.
Takker endnu engang for, at han ville støtte op om
Dansk Belgisk Hesteavl Jylland/Fyn.
Sommerudflugten gik rigtig godt, der var 36. stk. folk
mødt op. Dagen startede med morgen bord, derefter
kørte man med vogn / red en tur op til Erik Rahbek,
hvor folk spiste deres medbragte mad pakke. Erik
Rahbek kørte folk en tur op i hans skov med traktor og
gummi vogn. Derefter gik turen hjemad igen, hvor der
var aftensmad i vente. Det havde været en fantastisk
dag.
3. Hjemmekåring: Afholdes lørdag den 16. september
2017. Der er tilmeldt 5. stk. hopper fordelt på tre
steder.

4. Efterårsskue: Der er tilmeldt 2 stk. hoppe føl, 1 stk.
hingst føl og 3 stk. 1 års hingst. Hoppekåring: 2 stk. 3
års hopper.
a. Dommer til føl og plag skue: Trine Lilkær, Elisabeth
Markmann Lysholk Larsen og Karina Nielsen
Duerlund.
b. Ærespræmie til føl og plag skue: 2 stk.
c. Ærespræmie til hoppekåring: 1 stk.
d. Assistent: Karen Rønstrup.
e. fotograf: Preben Støttrup og Karina Nielsen
Duerlund.
f. Program: Karina kontakter Jyderne.
5. Hjemmesiden: Jette Sørensen, er i gang med, at få
hingste listen op, at køre igen. Har stadig ønsker om,
at gøre den nemmere og mere overskuelig for
forbrugerne.
Folk må meget gerne sende billeder.
6. Aktivitets kalender: Der er en tur til Net-op i Videbæk
Søndag den 22. oktober 2017 kl. 9. Hvor, man starter
med rundstykker og kaffe. Rundvisningen vil tag 2-4
timer. Derefter kører man til Westergaards hotel, hvor
man får noget godt til ganen. Der skal være tilmeldt

mindst 15. stk. for, at dette arrangement bliver til
noget. Flere informationer/ program kommer senere.
7. Valg af foto til kalender: Kalender udkommer ikke i år
2018, på grund af der ikke er efterspørgsel nok.
8. Dato for Generalforsamling: Lørdag den 3. februar
2018.
a. Hvem er på valg? Leo Hald Vestergård og Preben
Støttrup.
9. Forslag fra bestyrelsesmedlemmer: Om man skal til,
at afskaffe års hoppe, om man skal fordele den ud
over alle hopper, der kåres det år. Hjemmekåring
hvert år ? Dette vil komme med til
generalforsamlingen år 2018.
10. Dato for næste møde: Torsdag den 4. januar 2018
kl. 17.30. på Skanderborg kulturhus.
11. Evt: Ingen

