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Referat:
1. info fra formand
Nete har deltaget i møde omkring ridestier i Vestsjælland, hvor der deltog
repræsentanter fra flere lokalområder. Mødet blev holdt hos Caroline
Seehusene. Mødet udsprang af at den nye ”istidsrute” ikke vil have heste med på
ruten, det er åbenbart Nordea fonden der ikke ønsker at have heste med i
ruteprojektet.
2. GK aflyst – nyt stævne i 2019
Gædinga Keppni stævnet som var planlagt til 18/19. august er aflyst da der kun
var 45 tilmeldt og stævnet var beregnet til at være et weekend stævne med plads
til 80 deltager. Udgifterne stod ikke mål med indtjeningsmuligheden set i forhold
til det store arbejde det er at lave dette stævne.
Vi går efter at lave et et-dagsstævne i 2019, Kr. Himmelfart på Hedeland – vi
skriver til DI med det samme om dagen er ledig.
3. Islandshestens dag 23. september 2018
Dagen bliver markeret med et arr. På Faxibanen som Kirsten, Tenna og Hanne vil
stå for. Bestyrelsen skal sørge for cafeteria men ellers er det øvrige arrangeret af
”Kvadrille” teamet. Der bliver vist opvisning af kvadrille holdet, vist gangarter,
der forsøges at lave en kvadrille med 50 ekvipager i anledning af DI 50 års jub.
Samt tølt konkurrence. Der bliver sendt invitation til TV øst og annoncering i de
lokale aviser. Forslag om at ligge det op på de forskellige lokale FB sider i Holbæk
kommune.
4. Gaman 2018
Helle og Stine arrangerer igen i år Gaman, tak for det 😊 I år bliver det et åbent
stævne, så vi håber på rigtig mange deltager.
5. Økonomi
Der er pt 146.000 kr. på kontoen
6. Hjemmeside
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Jesper fortæller der er ved at blive flyttet fra gl. hjemmeside til den nye, så den
er snart klar til brug – vi glæder os til en mere brugervenlig hjemmeside, især fra
smartphone bliver interessant.
7. Køkken og andre forbedringer
Vi mangler i den grad at få opgraderet køkkenet i klubhuset. Vi vil gerne have
vask og vand ind – evt. en stålbordplade med vask i. Og klubhuset trænger til at
blive malet – og nu er det tørt nok, så vi har aftalt arb.dag den 4/9. Lav opslag og
søg medlemmer der kan hjælpe med opgaverne.
8. Bestyrelsen 2019
Vi har ikke set Helena til nogen af møderne siden generalforsamlingen og må
derfor forvente at hun ikke ønsker at deltage i arbejdet i bestyrelsen og
foreningen, der skal derfor findes mindst et emne til suppleantpladsen. Hertil
kommer at Jesper ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen. Vi skal være
opmærksomme på at finde nye emner.
9. Dato for nyt møde
Næste møde den 8/10 på Faxibanen
10. evt.

