Referat af bestyrelsesmøde den 8 juni 2020
Hos Lise Markussen, Mesing
Referent Jette Holm
1. Intet
2. Meddelelser ved formanden: Der er ikke sket så meget siden sidst. Dog har
SEGES oplyst at der indtil nu er bedækket ca 15 hopper hvilket er bedre end
man kunne have frygtet
3. Aktiviteter: Der er for øjeblikket ingen tidshorisont på besøget på kasernen.
Det ender nok med det må forsøges flyttet til næste år. Der bør forsøges at lave
et nyt dommerkursus med Jørgen Finderup snarest, da vi mangler dommere.
Det slåes op på Facebook og hjemmesiden i løbet af måneden. Kasper og
Katrine vil gerne holde et åben hus arrangement med grill og socialt samvær.
Mulighed for helstegt pattegris hvis vi kommer nok. Det bliver den 27/6.
Lise,Søren og Preben tager kage med.
4. Hjemmekåring: hjemmekåring er en stor udgift, så på sigt skal der findes en
anden løsning. Det bliver den 12 eller 19-20 sept alt efter hvad dommerne kan.
Pris 1200kr
5. Efterårsskue og hoppekåring:Helle Dalsgård vil vende tilbage når jyderne er
helt klar over hvad de vil og hvordan reglerne er til den tid. Da der ikke har
været mulighed for at udstille helle sommeren var det en mulighed at åbne for
tilmelding af goldhopper, men igen, det afhænger af jyderne og af
pladsforhold. Pris 500kr Niels Jensen giver 250kr til de der møder op.
6. Årsskrift: Det bliver lidt tyndt. Alle må ligge hovedet i blød. Et udvalg af
belgierhistorierne kan helt sikker bruges. Lise foreslår at man kunne tilbyde
medlemmerne at skrive en præsentation af dem selv og deres heste.
7. Forslag:Intet
8. Evt: Hvad bliver der af hingstelisten? Lise vil høre SEGES hvad der sker. De
sidste ting i Jørgen og Karinas varetægt skal fremskaffes inden næste gang vi
mødes. Næste møde bliver 17 august kl 18.30 hos Jette

