Referat af bestyrelsesmøde mandag den 5. november 2018, hos Michael

Afbud fra Karin og Jesper
Referat:
1. Info fra formand
 Karin Hassing kursus aflyst, der er kun 4 tilmeldt
 Møde om DM Gædinga Keppni– hold sammen med Stine Weinreich og Jette
Gram, der er lavet en grov skabelon omkring udvalg mv. Der arbejdes snarest
videre. Dm holdes på Hedeland 28-30 juni 2019
 Strategi spors møde i DI – Ridestier i landskabet er et vigtigt emne og der
arbejdes landsdækkende på dette projekt sammen med dansk rideforbund
 Fejring i København af 50 Års jubilæet i DI samt Islands 100 års dag – godt
arrangement, vi havde ryttere med fra området – men ellers ikke involveret.
 Tilbagemeldinger fra medlemmer på den udsendte mail omkring hjælp – der
er to der har vendt tilbage, tak de dem.
2. Generalforsamling i DI 10. november – Michael og Nete deltager fra
bestyrelsen. Vi opfordre flest mulige til at deltage, der skal igen stemmes om
forslag fra avlen. Bestyrelsen har besluttet at stemme nej til forslaget.
3. Aktiviteter resten af året og 2019 – se note
4. bestyrelsen 2019 – Jesper ønsker ikke at fortsætte og vi må gå ud fra at
Helena heller ikke ønsker at deltage mere, da vi ikke har set hende til nogle
møder mv. Nete er på valg og genopstiller så dermed mangler vi et
bestyrelsesmedlem og 3 suppleanter – dog vil Ghita og Jannie gerne
genopstille, også til bestyrelsen.
5. økonomi – ser fornuftig ud. Der skal snart afregnes leje for banen,
græsklipning, div. Tømninger af toiletter og skrald.
6. seneste nyt om hjemmesiden - der arbejdes på højtryk og den skulle være
kørende inden måneden er omme. Webmaster får brug for ny pc – Jesper
finder en til formålet.
7. næste møde, 9. januar 2019
8. evt.
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Note til punkt 3:
Januar:

Generalforsamling 19. januar
Medlemsmøde 28. januar om DI
Fællesridetur, lørdag den 26. januar – hvorhen??

Februar:

Medlemsmøde den 25. februar om quides lines i sporten
Fællesridetur, søndag den 24. februar – der rides på
Tusenæs, Pernille er guide på turen

Marts:

Vintertølt den 9. marts
Fællesridetur, 16. marts – hvorhen??
Stævne trænings med feedback 30. marts

April:

baneåbning 10. april
Fællesridetur, den 28. april – hvorhen??

Maj:

Gædinga Keppni stævne på Hedeland, 11. maj
Fællestur den 19. maj – hvorhen??

Maj/juni:

Roskilde dyrskue 30. maj – 2. juni

Juni:

Kursus med Alexandra Dannemann, onsdag og torsdag den 5
og 6. juni
Fællesridetur 15. juni – Røsnæs tur, Steen H er guide
DM i Gædinga Keppni på Hedeland den 28-30. juni

Juli:

DM i sport i Herning

August:

WM i Berlin 4-11. august
Træningsstævne Sport, 26. august på Faxi banen

September:

Islandshestens dag 21. september

Oktober:
guide

Fællesridetur den 5. oktober, Tur i Dyrehaven, Louise er
Gaman for 30. X, lørdag den 12. oktober
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November:
December:

Fællesridetur den 3. november, hvorhen??
Medlemsmøde, emne??
Juleridetur, den 7. december – Steen H er guide

Som det fremgår mangler vi tur guider til flere af fællesstuerne, vi opfordrer
medlemmerne til at melde sig til at lave en tur.
I juni holder vi DM på Hedeland og har brug for mange hænder, arme og ben, gode
hoveder med ideer samt rigtig mange sponsorer – så hjælp gerne og lad os løfte i
fælles flok.

