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1. Godkendelse af referat fra sidst 

Referatet godkendt.  

 

2. Økonomi 

Pt. er der 50 medlemmer der har meldt sig ud. Dette betyder mindre ind i kontigent. 

DI har givet 3500,- kr som tillæg til dyrskuet. 

Biografturen der var en stor succes kostede klubben 10 kr/deltager. 

 

3. Punkter til beslutning og orientering 

 

a) Nyt fra udvalgene 

Dyrskueudvalget: 

Alle i dyrskueudvalget har trukket sig fra arbejdet. Laura Nielsen har meldt sig som nyt 

medlem i udvalget. Senere på året skal der findes ydereligere deltager. 

Rikke S. finder en udstiller og spørger om han/hun vil fortælle om hvordan det er at 

være udstiller. Antallet af heste var ikke stort i år. 



 

Junior: 

Gruppen er kommet med et forslag til en fælles camp til VM 2015. Rikke K. 

undersøger/spørger hvad de helt præcist tænker på og vi synes at det er en rigtig god ide. 

 

Naturudvalget: 

Der sker umiddelbart ingenting i gruppen. Jens kontakter gruppen for at høre hvad de 

laver. Vi tænker at der måske skulle laves et nyt udvalg. F.eks. et turudvalg. Dette kan 

evt. komme med i næste generalforsamling. 

 

Alrid:  

Davinde/Tarup er meget åbne for at lave en alridbane i området. Rikke K. er med i det 

videre planlægningsarbejde. Der samarbejdes evt. med tree-folkene(agility for 

heste/mini alrid) 

 

 

4. Fælles til NM (fælles lejr, fælles pligter) 

Skeifa har ikke meldt sig som hjælper til NM. Hjælpere/deltagere må selv finde ud af hvad 

de vil og tilmelde sig. 

 

5. Efterårets arrangementer samt forår 2015 

-Punktarmot stævne d. 27. september 2014, evt. deltagergebyr 50,-kr incl sandwich og 

sodavand/øl 

-Foredrag om f.eks: gangarter, fodring, lær og rid med håndheste, hesteloven, 

transportregler, klikkertræning, hestehold 

Kisse undersøger muligheden for foredrag om hestehold i november 

- Caroline undersøger muligheden for ryttergymnastik/yoga med start til januar 2015 

- Jens og Rikke K. kontakter Marianne Flormann mht. foredrag ”forstå din hest” evt. på ---- 

- Davindebanen i foråret 2015 

- Følstævne d. 27. september 2014 

- Orelundstævne d. 14. september 2014 

- Fællestur med Kisse og Co d. 20. september 2014 

- Banko d. 16. januar 2015 

 

6. Hjemmeside 

Undervisning i hjemmeside onsdag d. 2. juli 2014 kl. 17 hos Caroline 

 

7. Evt 

Drive-in er ikke besøgt ret meget i år. Kun mellem 2-4 deltagere pr. gang 

Vi skal reklamere noget mere for undervisningen, evt. lave anden aktivitet samtidig. 

 

Kort snak om fordelen ved at være medlem af DI. Ved medlemskab af DI er frivillige 

hjælpere forsikret 

 
 

Næste møde d. 26. august kl. 17.30 på Odense Slot.  


