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Fraværende; Stine og Heidi 

 

1. Info fra formand 

• Generalforsamling DI – Nete orienterede om den ekstraordinære 

generalforsamling, hvor der skulle vælges en sportskomite. Stine 

Weinreich stillede op til formandsposten og vandt – tillykke herfra, vi 

ønsker god arbejdsløst. 

• Gædinga keppni kursus, vi har fået et forslag fra Luther om at holde et 

kursus, som indeholder teori, for eks en fredag aften, herefter ridning 

om lørdagen samt en efterfølgende lørdag og slutte af med et 

træningsstævne på Hedeland med Hildur som dommer. Det kunne 

være en mulighed at starte op hen over vinteren/ tidligt forår i ridehus, 

evt. det i Roskilde ved Lyngby landbrug skole. Nete arbejder videre med 

den ide.  

• Dyrskue i Roskilde – Bo Hansen ønsker ikke at deltage i denne aktivitet 

og har sparket bolden til Faxi. Jørn og Nete tager til møde omkring 

dette den 18/1 på Gefion i Sorø og Kirsten Møller er spurgt om hun vil 

stå for kvadrillen på dyrskuet. Dette har hun sagt ja til – men kan ikke 

deltage på mødet den 18/1 

 

2. Planlægning af generalforsamling  

• Hvem sørger for hvad;  

Nete køber vingaver og farvede papir til stemmesedler.  

Jesper medbringer projektor og pc-er, forsamlingshuset har lærred.  

Mogens indskriver til generalforsamlingen og sørger for at medbringe 

regnskaber, vedtægter mv.  

I forbindelse med beretningen, vil  

Karin siger lidt om avl 

Stine siger lidt om stævner 

Sten siger lidt om fællesturne  

 

Hvem har vi pt til stævneudvalg; 

 June, Eileen, Mia og Stine i det omfang hun kan magte det i forhold til hendes nye 

formandspost i sportskomiteen. Så der er plads til endnu flere. 
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Til cafeterieudvalg, har vil pt.  

Karin, Barbara, Victor, Ghita – også her er der plads til mange flere 

• Der skal vælges 3 suppleanter og vi har pt tilsagn fra Githa om at hun 

gerne vil vælges – vi mangler 2 kandidater mere.  

• Hvordan ser vores økonomi ud; 2017 har giver et lille underskud på ca. 

kr. 5000,- men vi har også haft mange større investeringer, så som nyt 

top lag på banen, større udgift til græsslåning, støtte til junior/ungrytter 

mv.  

• Budget for 2018, vi forventer ikke større udgifter til banedriften, men vil 

gerne have lave et køkkenafsnit med vask og vand i klubhuset. Vi 

mangler også et køleskab mere og måske vi skal kigge os om efter et 

bedre brugt komfur.   

• Endelig dagsorden og regnskab/budget skal sendes ud til medlemmerne 

NU 

  

3. Foredrag med Rolf Olsen vedr. avl – holdes 8. februar 2018 på Holbæk 

bibliotek.  

 

• Hvem laver invitation; der er stadig ikke modtaget oplæg fra Rolf, så 

snart det modtages, laver Michael og Nete en invitation.  

• Betalingen bliver 50 kr. for ikke medlemmer og gratis for medlemmer  

• Mogens og Nete, tager kage med og +kaffe med og i andre tag gerne en 

kande eller to med også. 

 

4. Vintertølt – afholdes den 10. marts 2018 i OHR  

 

• Hvem gør hvad: stævneleder, sekretariat, div. Hjælper, cafeteria m.v. 

• Stævneleder; Nete, hvis Stine hopper fra  

• Sekretariat, Emilie/ Sofie – de skal endelig spørges  

• Cafeteria: Karin  

• Indtjekning:  Michael 

• Ridehus – Mogens 

• Speaker,  Nete + nogen fra stævneudvalget. 
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• Fordeling af hjælperopgaver;  Nete / Jesper  

• Bestil Rosetter – der skal tjekker op på hvor mange vi har og så bestille 

til de kommende stævner. Opgave for nyt stævneudvalg ..  

• Dommerne er på plads og er: Charlotte Helsø, Dorthe Rostock, Trine R 

Lassen 

 

5. Årshjul – kommende arrangementer  

Frem til sommerferien har vi følgende ting på kalenderen:  

Foredrag om hestetænder er afholdt og var super godt. Næste punkt er 

Generalforsamling 27/1, herefter foredrag om avl 8. februar. Vintertølt den 

10/3 i OHR, baneåbning den 4/4. Så laver vi igen i år et forberedelse til 

dyrskue/avls bedømmelses arrangement på Faxibanen den 2. maj – der vil 

være førsteret for dem der skal til dyrskue. Herefter DRL kr. Himmelfart 

stævne, den 10.  maj. 

Hertil kommer kvadrille – som vi ikke kender datoer på endnu, og div. 

Undervisning og evt. gædingakursus.  

 

6. nyt møde -  forslag om den 28/2-2018  

7. evt. 

 

 

 


