Referat af bestyrelsesmøde den 17 august kl 18.30 hos Jette Holm
Afbud: Søren Brems
1: Ingen anmærkninger, dagsorden godkendt
2: Lise deltog i årsmødet om Landsskuet. Det viste sig at Jørgen var personligt valgt til posten i
udvalget og at den ikke gik i arv til Lise. Helle Dalsgård foreslog Helle Hedelund i stedet, Lise
fastholdt hun gerne ville have posten, men blev stemt ud til fordel for Helle Hedelund. Det betyder
at vi ikke længere er et del af landsskueudvalget. Lise tror dog ikke vi bliver jaget ud af vores stald
selv om vi nu er uden for indflydelse. Lise endte som suppleant.
3: Der er ingen tilmeldt til hjemmekåring
4: Efterårsskue: 19 dyr tilmeldt
a Dommerne fra hoppekåringen indvilligede i at dømme alle dyr
b+c Jette bestiller æresbånd og gaver
d Klaus spørger Bente om hun vil være assistent
e Lone tager billeder
f Lise laver program med jyderne
Kasper og Lise kommer med kage til eftermiddagskaffen
Der bliver ikke mulighed for at komme ind på Lykkeshøj og at benytte cafeteriet, så man må have
madpakke med og stole og paraplyer og hvad nu ellers, for alt bliver udendørs og restriktionerne
kendes ikke endnu.
Kasper husker skiltet.
Søren husker medaljer
Spørge Tinna om hun kan komme med PR standen, også med hensyn til bast når der er tilmeldt så
mange.
5:Intet
6:Releaseparty for årsskriftet den 28 november hos Lise kl 12.00. Julefrokostagtigt, sild + et par få
retter mere
7: 55 har betalt kontingent. Preben og Jette får sendt rykkere ud snarest
8: Evt kan belgierhistorierne komme i årsskriftet. Efter Jettes ferie kommer der opslag om indlæg
og billeder til årsskrift. Sidste frist for aflevering er 30.sep
9: Generalforsamling bliver 29 januar '21
umiddelbart er der ingen der ikke genopstiller.
10: Intet
11: Næste møde den 7-1-21
12: Intet

