Referat fra bestyrelsesmøde den 22. maj 2017 kl. 18.30,
Skanderborg kulturhus.

1. Tilføjelse og godkendelses af dagsorden: Ingen og godkendt.
2. Meddelelser ved formanden: Dommerkursus trin 2. ved
Jørgen Jensen gik godt. Der var 8 tilmeldt og alle kom, havde
ønsket og håbet på der var flere der, havde deltaget.
Landskue afholdte møde den 18 maj 2017, derfor måtte
bestyrelsesmøde flyttes.
Der er tilmeldt 14 stk heste til landskue 2017, fordelt på
1stk hingst. 1stk følhoppe. 3stk goldhopper. 3stk 3 års
hopper og 6stk 2 års hopper.
Foreningen giver en øl eller sodavand efter bedømmelses
torsdag.
Lørdag morgen er der gratis morgenmad.
Preben Støttrup og Karina Duerlund snakker med
brandvæsnet om tillades til fælles spisning i stalden.
Ulla Vestergård og Hanne Brams bager kage til onsdag aften.
3. Landskue 2017.
a. Ærespræmier: 4 stk og 1 stk ekstra, hvis der er heste til
den. 1stk Dansk belgisk hesteavl. 2stk Dansk belgisk
hesteavl Jylland/Fyn. 1stk Niels Jensens legat, 1stk Hardy
Sørensen.

b. Lotteri.
Der vil være et amerikansk lotteri i år fra PR standen, Da
Alan Warring, har været så flink, at lave en meget flot
belgier heste skulptur ( billede af skulpturen kommer
senere på hjemmesiden), som han skænker til vores
forening Jylland/Fyn, som hovedpræmie.
Priser på lod: 1stk 20 kr. 7 stk for 100 kr.
Vinderen offentlig gøres på hjemmesiden.
Gevinster skal være afhentet indenfor 6 måneder.
Der kommer mere information senere.
4. Efterårsskue og hoppekåring på Lykkeshøj:
Hjemmekåring afholdes i uge 37. Fredag d. 15/9 og lørdag
d.16/9 2017. Pris for hjemmekåring 1000 kr pr tilmeldt hest.
Efterårsskue og hoppekåring afholdes lørdag den 30
september 2017, på Lykkeshøj i Randers.
Pris for kåring på plads 500 kr pr tilmeldt hest.
Føl og plag pris 300 kr pr udstillede hest.
Hvis man ikke møder op vil der være en opkrævning for boks
på 300 kr pr ikke fremmødt hest.
Sidste tilmelding frist for hjemmekåring og efterårsskuet er:

SØNDAG DEN 20 AUGUST 2017.
5. Sommerudflugten og aktivitetskalender:
Sommerudflugten afholdes ved Jette og Ulrik Holm lørdag
den 15 juli 2017. Mere information angående turen
kommer senere.
Der bliver lavet en tur til Net-op i Videbæk til efteråret.
6. Hjemmesiden: Jette Holm vil stå for hjemmesiden og
facebook i fremtiden.
7. Forslag fra bestyrelsen: Ingen.
8. Evt. Ingen.
Næste bestyrelsesmøde afholdes Torsdag den 24 august
2017 kl 18.30.

