Indkaldelse til bestyrelsesmøde, mandag den 3. oktober 2016 kl. 19.00 – hos Ann,
Langholm 1, 4460 Snertinge

Dagsorden:
Godkendelse af sidste referat: godkendt
ref. Susan
1.

Info fra Nete

Spørgsmål om islandske heste med grønt pas - spørgsmålet er drøftet på det regionale DI
klubmøde. Der ses flere heste med grønt pas i lokal klubberne og reglerne for disser er, at
de
ikke kan deltage i arrangementer, hvor der bruges uddannet DI dommer. Det betyder
også, at de ikke kan
deltage i vores træningsstævner. De er velkommen til at deltage på
fælles ture og andre arrangementer i
klubben.
Islandshestens dag : stor succes, der kom rigtig mange lokale og islænderfolk for at se på.
Det
generede et overskud på 20.000 kr. Forslag om at det blir hver 2-3 år. Vi
afventer endelig
evaluering.
Undervisning : med Luther fortsætter 3 uger endnu.

2.

Gaman - Hvem gør hvad
Programmet er kommet. Helle har fordelt opgaverne. Kæphesten er fyldt op med
emblemer, så fremover får man en pokal. Vi har et par sponsor gaver og de gaver
deltagerne har med.
Peder Frismose står for maden.
Vi forsøger at få græsset slået inden.

3.

Vinter aktiviteter – vi har mulighed for at tilbyde rytteryoga
Vi har aftalt med Wendy Christensen, der er uddannet indenfor rytter yoga hos Søs
Fejerskov, om at forsøge at nogle lave hold for 1 time af gangen a 150 kr. denne vinter.
Vi laver et samarbejde med Islænderklubben Thor om et foredrag med Dyrlæge Maja
Guldborg på biblioteket i Holbæk.
Arbejder på ideer til aften møder i Faxi - kom gerne med forslag !
Evt. om rideruter/ferier i DK og Sverige. Lær det Islandske sprog.
Blup med Rolf Olsen og Kristiane Klint. Natur og bredde, Rideruter i Odsherred. Hedeland
projekt.
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4.

Forslag til kommende aktiviteter 2017
Vi tager et seperat møde til dette.
Kom med nye ideer kære medlemmer !

5.

Vedligehold af banerne – grus på græsset og tromling
Steen og Knud lægger grus på kvadrille banen. Vi vil gerne have græsset tromlet og
opvarmningsbanen. Hullerne på kørevejen ned til banen fyldes og ved indkørslen med grus/

sten.

Vi vil gerne have sporet på ve. side af foldene jævnet.

6.

Lukning af banen for vinteren – og regler for ridning
Tømning af toiletter og renovation bestilles til uge 42 efter Gaman.
Sendere til mikrofon skal ind.
Huset skal lukket og slukkes.
Søren lukker for vandet.
Ann, Kirsten, Susan mødes 18/10 kl 10 og lukker.

7.

Bestyrelsen

Vi har 1 - 2 bestyrelses poster + 1 suppleant post ledig i det nye år. Vi håber inderligt at
flere
af jer friske medlemmer har lyst til at give et nap med i bestyrelses arbejdet. Vi kan
tilbyde hyggeligt
samvær, en masse læring om den islandske hest, avl, træning,
konkurrencer, forenings arbejde
(både lokalt og i DI), i en aktiv klub med mange forskellige
aktiviteter.
Knæk Cancer turen gik rigtig godt med 30.000 kr indsamlet. Dejlig dag med godt vejr, dejlig
Et stort arrangement af Kirsten Roldhave.
Vi har flere krus tilbage fra Jubi-stævnet, som vi sælger til Gaman. 40 kr pr. stk.
Vandgraven på Faxi-banen er fyldt op med jord.

8.

Økonomi.
Der er kommet lidt nye medlemmer til.
Vi har ca. 130.000 kr i banken

mad.
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Næste møde 3/11-16 hos Nete næste års aktiviteter.

