
Referat fra bestyrelsesmøde d. 10. marts 2016 hos Kisse Leth kl 18.00 

 

1. Godkendelse af referat 

a. Caroline rundsender inkl rettelser 

2. Økonomi 

a. Intet nyt. 

b. Budget til PR fordeles med 4000 kr til dyrskue og 2000 kr til Grusgravenes dag. 

3. Konstituering af bestyrelsen 

a. Formand Caroline Thrane 

b. Næstformand Jens Syrach 

c. Kasserer Kisse Leth 

4. Nyt fra udvalgene 

a. Juniorudvalget 

i. Mødes slut marts om ridelejr. Skeifa Svendborg har spurgt om hjælp til Svendborg 

Open, der arbejdes med nye format for ridelejren, og der kigges på at kunne 

rumme yngre børn. 

b. Alrid 

i. Michael deltog og har overtaget udvalget i bestyrelsen fra Rikke K. Der arbejdes på 

en workshop omkring de nye regler ved alrid. Mette Carlsen laver oplæg. 

c. Orelundstævneudvalget 

i. Lave en aktivitetsweekend, agility, galopløb, træning, fællestur, stævnetræning, 

trailerlæsning. 

d. FM udvalget 

i. Prisen er den samme. Der kommer ikke mobilbokse. 

e. Orelundudvalget 

i. Der skal drænes i det ene hjørne. Det sidste mangler på toiletvognen.  

5. Kommende aktiviteter 

a. Et dags stævne 

i. Der mangler en dommer til stævnet. Rikke S arbejder videre med det. Rikke S laver 

vagtplan, der kommer forplejning,. 

b. Dyrskue 

i. Pernille er i gang med planlægningen. De vil vise de forskellige aspekter af vores 

heste. 

ii. Overvej om der skal laves specielle jubilæums t-shirts til opviserne. 

c. Fællestur i august 

i. Rikke K vil gerne deltage i planlægningen sammen med Kisse og Ole. 

d. Stutteritur i efteråret 

i. Rikke S arbejder videre med Kronshof eller Unn Kroghen. Måske Teland. 

e. Grusgravenes dag 

i. 21. maj: der kunne evt at lave undervisning. Der ønskes måske trækketure. Jens 

laver tekst til nyhedsmail. 

6. Planlægning af 11. maj 

a. Menu: Rikke K kontakter S.C.Smørrebrød om mobil sandwichvogn, Rikke S låner 

fadølsanlæg, evt kontakt Ferritslev brugs om kolde vand (Caroline Thrane). Lasse og 

Matilde trækker vindernumre. 



b. En af sangene fra sangbøgerne medbringes. 

7. Opfølgning på generalforsamlingen (se referat på hjemmesiden) 

a. Vi følger løbende op. 

8. Evt 

a. Næste møde er 21. april kl 18 hos Bodil. 

 

 

Vel mødt. 

 


