Referat af bestyrelsesmøde den 3 januar hos Jette Holm, Vinkel.

Afbud: Søren Brems

1: Intet

2: God kåring med masser af mennesker og heste. Ærgeligt med medlemsmødet, men Jørgen
Finderup vil gerne en anden gang. Preben og Lise sendte årsskrifter ud og alle lader til at have fået
dem.

3: Foredrag med hestetandlæge til generalforsamlingen

Genoptage turen til garderhusarkasernen med besøget og ud til Tim efterfølgende. Kan det være
sommerudflugten, eller hvem mon ellers afholder det? Spørg på generalforsamlingen.

Hvis arrangementet kan blive lige så billigt som sidst burde det ikke være broafgiften der holder folk
borte og dermed kan vi undgå bussen.

Vi kan tale yderligere om det med Tim til årsmødet, så de finder en dato der passer for dem.

Det var dejligt hvis medlemmerne også hjalp lidt mere med at finde på aktiviteter. Hvis nogen har
lyst til at arrangere et eller andet, støtter vi op og formidler det.

Vi kan spørge på generalforsamlingen om folk gerne vil have Jørgen Finderup på et andet tidspunkt.

Det eneste der behøver blive meldt ud nu er generalforsamling og hingstekåring.

4: Menu Hakkebøf som før verden gik af lave. Kaffe og kringle.
17 – 19 tandlæge
19-20 spisninge
20- generalforsamling og kaffe

På grund af corona beder vi om tilmelding og folk skal huske coronapas.
Jette ringer til Anne Marie om menu og prisen på kaffe

På valg er Lise, Kasper og Jette Alle modtager genvalg
i 23 bliver det Søren og Preben
i 24 Markus og Heine
så er det vist kørt ind igen.

Revisor på valg er JP Lysholk (spørg om han modtager genvalg)

Hingstekåringsdommer på valg Niels Poulsen

Hoppekåringsdommer på valg Elisabeth
Suppleant er Lise som er på valg

Kontingent foreslås uændret

Ingen indkomne forslag
Hjemmesidens skæbne diskuteres under evt

6: Intet

7: Intet

8: Intet

Næste møde 31 marts kl 18.00 hos Heine.

