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Fræværende: Helena 

Webmaster, Pernile deltog på mødet

Dagsorden

1. Info fra formand
 Status på køkken – nyt stålkøkkenbord med vask, vandhane og midlertidigt 

afløb er færdigt. Ekstra køle/frys er købt og vi har et komfur på hånden. 
Skal vi installere en lille varm vands beholder på ca. 10-15 l?? Der skal laves 
en beholder til afløb som kan tømmes sammen med toiletterne.

 Klubmøde i DI – der er indkaldt til møde 2 gange i dette efterår, men begge 
møder er blevet aflyst pga. for få tilmeldinger. Rigtig ærgerligt da der var 
flere relevante ting på dagsorden for klubberne.  

 Generalforsamling i DI, hvem deltager? Det er den 10. november på Dalum 
Landboskole, Fyn – der er generalforsamling fra kl. 13 og efterfølgende 
eftermiddags kaffe/kage og kl. 18 er der jubilæumsmiddag. Der kan 
tilkøbes værelse på Dalum Landbrugsskole. Pris for middag: 475,- kr. 
Pris for dobbelt/ enkelt værelse: kr. 720 / 450 

 Kursus med Karin Hassing – holdes 17. november i Thors ridehus. Der er 
plads til 8 deltager og der er pt 3 tilmeld. Annette Klamer står for 
arrangementet. 

 Gædinga Keppni stævne på Hedeland Kr. Himmelfart den 3o. maj er 
booket – nu viser det sig at dyrskuet i Roskilde falder en uge for til næste 
år og ramler dermed samme med kr. Himmelfart!! Vi forsøger at ændre 
stævnet til den 11. maj 2019. Nete kontakter DI for ændring af bookning af 
Hedeland og få rettet i kalenderen. 

 Undervisning med Alexandra Dannaman fra USA i forbindelse med hun er i 
DK i dagene d. 31/5-2/6 – det falder også sammen med dyrskuet, så det 
skal holdes i ugen efter hvis det skal være. Nete skriver ud til de der deltog 
sidst og gav tilsagn om, at de gerne ville deltage igen. 

 Henning C. har lavet en vandvogn til hestevanding som kan stå i 
mellemgange ved foldene. 

 Seas/Nve har igen givet afslag på vores ansøgning – denne gang søgte vi til 
IPads til dommerne – ØVØV 
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2. DM 2019 i Gædinga Keppni – holdes på Hedeland, sidste weekend i juni 

Faxi og Thor er spurgt om de vil stå for det og accepteret – men nu har Thor 
bakket ud, da de ikke mener at kunne håndtere et stævne mere, de har svært 
nok ved at samle hjælpere til de stævner de selv vil holde. Rigtig ærgerligt, 
heldigvis vil Jette Gram stadig være i styregruppen. Der er aftalt opstartsmøde 
med Stine Weinreich, Jette Gram og Nete på fredag den 12/10.

Hvem vil være med som ”udvalgsformænd”?

Mogens – stald området 

Barnepleje – Henning Christiansen, Michael B. 

Cafe – vi må ud og spørger rund i medlemsskaren – både inden for egne 
rækker og i andre klubber. Ghita, vil gerne deltage og Karin (alt efter hvornår 
sønnen skal have hue på)  

3. Gaman 2018 – holdes på lørdag den 13. oktober. Der er godt 81 tilmeldt, Stine 
og Helle står for arrangementet. Bestyrelsen står for cafeen. Der er bestilt 
gule veste med nr. til dagen.

4. Islandshestens dag – feedback: Dagen gik fint og alle hyggede sig – der var 
ikke det antal deltager der først var forventet af arrangørerne som var 
indstillet på at aflyse. Bestyrelsen satte sig imod og ved fælles hjælp blev arr. 
Afholdt, med opvisning af gangarts ryttere, kvadrille opvisning og kvadrille for 
alle, samt Jubi tølt.

5. årshjulet, samt
 vinterlukning af banen – Mogens kontakter ham der plejer at tømme 

toiletterne. Karin kontakter Yrsa som gjorde hovedrent i huset sidste år. 
Selve banen kan bruges længere end til den 1/11 som vejret ser ud nu. 
andre efterårs aktiviteter – det vender vi tilbage til på næste møde, 
kom gerne med forslag

6. den nye hjemmeside, Jesper viser og fortæller: der er stadig lidt arbejde inden 
siden er helt på plads – men det vi kan se nu er rigtig fint og noget mere 
brugervenligt end vores nuværende hjemmeside. Jesper har fået 
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moderniseret vores logo så det passer bedre til nutidens tølter og grafisk 
tager sig bedre ud. 
Vi har besluttet at få undersøgt hvad et modem koster, så vi kan have 
netadgang på banen. 
Ved med denne drøftelse kom vi igen ind på den problematik der er i forhold 
til de forskellige grupper der bruger anlægget og teknikken. Det fungerer ikke 
optimalt og det bliver nødvendigt at indkalde de implicerede til et 
brugermøde næste forår inden start på aktiviteterne, så alle ved hvordan 
teknikken er sat op. Lige nu skaber det kun problemer og irritation.

7. økonomi, efter afregning fra sporti for Islandshestensdag og Gaman er der kr. 
157.000 på kontoen – samt kassebeholdningen. Vi ska snart betale baneleje, 
vand og strøm og der er også lidt regninger på div. Fittings til køkkenet der 
mangler at blive afregnet. 

8. dato for nyt møde, mandag den 5. november kl. 18 hos Michael

9. Evt. – der er besked fra Steen Hansen, som de sidste 6 år har stået for 
fællesturene i klubben. Steen vil gerne stå for Røsnæs og juleturen, men 
herudover skal der andre på banen. Tur datoerne meldes ud og derefter kan 
medlemmerne melde ind og tilbyde sig som turguider de steder de er kendt.


