Referat af bestyrelsesmøde den 31-3-22 hos Heine
1 Intet-godkendt
2 Hingstekåring afholdt af Dansk. Der var to tilmeldte hingste, men heldigvis holdt Heine fast og
mødte op når den anden udeblev. Det var en rigtig god dag trods tidsplanen skred, og et rigtig fint
sted
3 Fint konstruktivt årsmøde. Kontingentet var oppe at vende men forbliver uændret.
Turen til Tim: Tim har haft svært ved at få en god dialog med generalen som var utilfreds med det
var en lørdag, så det var svært at få lavet. Det bliver den 30 april og koster 175 kr incl sandwich,
drikkevarer,og aftensmad. Tilmeldingen er bindende og invitationen skal ud NU. Jette sender ud og
modtager pengene. Seneste tilmelding er 20 april. Vi hjælper med samkøring hvis det er.
Jette husker gave til Tim
4 Har vi vendt
5 Valg af dommere til landskuet. Da Elisabeth ikke har lyst i år og folk har snakket om vi alle er fedtet
ind i de hold der dømmes bliver det Trine Lilkær og Tim Holtzen-Larsen.
Sekretær Karen Rønstrup
Racerep Lone Øhlensch læger
Kaper Charles Madsen og Leo Hald
Show Marie er i kontakt med jyderne som vil lave noget ponygames agtigt
Vi skal bede om stald 42 og borde og stole til 80 personer
Jette taler med Tinna om PR
6 Tager vi næste gang, så ved vi hvor mange vi bliver og om landskuet afholder en spændende fest
7 Jette bestiller graverede ærespræmier til Hjørring og Odense hvor vi ved vi skal bruge en.pris hhv
1000 og 750
Vi giver i 2022 ærespræmier på dyrskuer med mere end 5 tilmeldte heste for 500 kr
8 Evt afkomssamling hos Heine efter høst.
Hvis nogen har ide til arrangement må de meget gerne sige til.
Jette starter årets følalbum på facebook
9 10 sept hjemmekåring
10 24 sept hoppekåring.
Lise meddeler jyderne at vi holder det for os selv. Helst vil vi være hvor vi var sidste år. Lise spørger
Eskild
11 Niels Jensen går til ærespræmier plus evt turen til sjælland hvis noget mangler der
12 Næste møde torsdag den 9 juni hos Lise

