Referat bestyrelsesmøde 13/8
1.
Godkendelse af referat fra sidste dagsorden
2.
Orientering fra formanden:
Hedelandsudvalget: Nete og Mogens deltog. Nete orienterer
Fra DI: ikke noget at referere udover det som er sendt ud til bestyrelsen vedr. trec
3.
Orientering fra hovedområdet Natur og information
Kvadrillen: Rigtig mange til kvadrilletræning 12/8, Opvisning i Andelslandsbyen 13/9, Opvisning til
storehestedag 4.-5./9 -bestyrelsen mangler info vedr. dette, 29/8 fællesspisning for kvadrillerytterne
ekstra udgifter vedr. dette, dækkes af klubben.
Orienteringsridt 30/8: Kirsten meddeler, at der nu er 18 tilmeldte. Så hvor det så ud til, at det
måtte aflyses, blir det alligevel til noget:-)
Undervisning med Luther: Det er meget populært og der er flere og flere tilmeldte. Der er to
planlagte undervisningsdage i september. Stine prøver at finde et ridehus til at fortsætte over
vinteren, ellers gentages succesen næste sommer.
Gaman stævnet 10.-11/10: Stine står for dette arrangement. Alle deltagere afleverer den dag, de
rider, præmiegaver til et beløb af minimum 100kr. Børn afleverer børnegaver og voksne
voksengaver. Gamanfesten holdes igen i Tuse forsamlingshus. Mogens booker forsamlingshuset.
Islandskhestensdag 27/9: Der arrangeres Megakvadrille, som sidste år sammen med køb-salgbytte. Kirsten og Tenna står for kvadrillen. Susan sørger for hjemmesiden.
4.
Orientering fra hovedområdet sport:
Opfølgning på klubmesterskab: I fremtiden kan man forvente at få en tjans, når man starter
stævner i Faxi. Stævnetilrettelæggelseaften for sekretariatet afholdes i løbet af vinteren. Der
arbejdes på at finde hjælpertovholder.
Gædingerkeppnistævne 25/8: Nete er stævneansvarlig. Der foreslåes at bestyrelsesmedlemmer
får gratiskontingent og evt betalt stævnekontingent. Dette tages op igen som forslag til kommende
generalforsamling.
5.
Orientering fra hovedområde avl:
Rekord i Faxi: Orientering
6.
Orientering om Økonomi:
Mogens orienterer: 241 medlemmer. 1000kr i kassen, 168.000kr i banken.
7.
Faxibanen:
Huset og toiletterne trænger til en rengøring. Det skal være fast tradition, at der rengøres efter
hvert arrangement på banen.
Der blir slået græs på banen i nærmeste fremtid. Michael kontakter plænemanden.

Afretning af opvarmningsbanen mv.: Der spørges til opvarmningsbane hos naboen, Michael spørg.
Hvis der skal graves ud til spor, er det et problem med niveauforskellen. Nete indhenter tilbud på
udplaning og lægge nyt spor, evt flytte hegnet og lave en grusbane. Der kigges på denne løsning
den 28/8.
Roundpen:
Der foreslåes, at der etableres en roundpen på opvarmningsbanen. Nete indhenter pris på
roundpen.

Eventuelt:
Næste møde:
29/9 hos Susan kl 19.00. Plejerupvej 12, 4571 Grevinge

