
Bestyrelsesmøde d.3.2.15, hos Kisse. 

Frav. Gitte, Ref. Rikke K. 

 

Rettelser til sidste referat:  

Ingen, men der er rettelser fra forrige der ikke er kommet med. Jens har modtaget referaterne fra sidste år, 

og de skal på hjemmesiden, gerne inden generalforsamlingen. 

Opfølgning på tidligere punkter: Der har været drøftet mulighederne for et førstehjælpskursus i klubregi, 

men DI’s tilbud er alt for dyrt. Dansk Folkehjælp laver det meget billigere. Vi henviser derfor til at man selv 

finder et alternativ. 

Dette års tema kunne være frivillighed. Der skal følges op på sidste års tema, som var klubånd. Dette tages 

med i beretningen til generalforsamlingen. 

 

Økonomi: 

Jens - Banko – der var en fejl i konto opgørelsen fra Brugsen, men det er rettet nu. Der var en omsætning 

for ca 5000 kr. som går ca. lige op med de penge der er brugt på præmier.  

Kisse – regnskab er godkendt og revideret af revisor. Lægges på hjemmesiden.  

Der skal fremadrettet kigges på generering af penge, så banevedligehold kan betales.  

DI’s tilskud til PR 2014 returneres i år, da det ikke er brugt.  

Oplæg til generalforsamling: porto er dyrt – hvor mange blade pr. år, kan man fra-til vælge og kan bladet 

lægges på hjemmesiden i stedet?  

Der har været indbrud i Davinde – kablerne er bl.a. væk. De er kontaktet mhp afspærring mv. Dette er en 

uforudset udgift.  

 

Generalforsamling: 

Caroline har fået input fra os til beretningen. Der var sidste år fokus på Korpsånd, Punktamót, Grusgravenes 

dag, Alrid. Pr. 30.1. er der 500 medlemmer.  

Hvad med Dyrskuets fremtid? Laura er på avl/fremstilling men ingen har taget over for Linda ift showdelen. 

Vi skriver ud i nyhedsbrev for at høre om nogen vil træde til. 

Der skal udpeges dirigent og referent. Ole er stand in hvis ikke vi finder en dirigent. Jannie Holm spørges om 

hun vil være referent.  

Skeifa lejr til VM 2015: 

Camping stiger fra marts. Der foreslås at man kan lave fælles bestilling til Skeifa, så man både kan bo og 

sidde sammen. Vi kan ikke som bestyrelse påtage os at bestille fælles campingplads, da det er et stort 

arbejde at indkræve penge mv.  Rikke S. vil overveje om hun vil påtage sig det, da en del fra Orelund gerne 

vil være i fælles lejr. Juniorernes gæster fra Island bliver indkvarteret rundt omkring. 



 

Dyrskue 2015? 

Der kan fortsat søges penge fra DI til PR. Der tages kontakt til Kristian Skammelsen for at høre om han vil 

være med.  Dyrskuet ligger i midten af Juni – 12.6. – det indbefatter 3-4 møder og koordinering for alle tre 

dag. Der opsamles på dette punkt til næste bestyrelsesmøde.  

 

Nye arrangementer i 2015 

Grusgravenes dag er kun i lige årstal.   

Det foreslås at der i år laves et træf på Davindebanen, hvor nye medlemmer inviteres. Der rides tur derude, 

og afsluttes med grill. Møde: 20.6. kl.13. Fælles spisning med deltagere fra konekursus. 

Drive-in undervisning – der er manglende tilslutning så vi holder pause.  

Vi forsøger at laver evt. nyt undervisningstiltag med hverdagsaftener på Davindebanen – evt. Sporti 

booking . 

Efterår/ ny underviser?? Dette punkt tager vi op igen. 

Vi vil holde Punktamót tre gange årligt, så vi kan kåre en samlet vinder. Datoerne er: 9.5, 5.7. og 27.9. 

Der er Marianne Florman kursus 2.-3.5. bliver det til noget?  

Der skal opsættes et skilt på huset i Davinde med oprydning efter rytter og hest, da det ofte ikke er ryddet 

derude efter brug. Det er også skrevet i nyhedsmailen. 

 

Medhjælperfest? 

Årets tema kan være Frivillighed. Der drøftes om vi skal have et års tema. VI skal satse på bredden, og det 

gør vi bl.a ved Punktamót, ny undervisning mv. 

Der er lavet forslag om at vi til generalforsamling kan sende en liste rundt folk kan skrive sig på, hvis de vil 

give en hånd med til vores arrangementer, så kan vi ringe efter deres hjælp.  Hvem gør det ? 

 

Næste møde: punkter er Adgang til Ridning i naturen, vi skal have kaldt udvalgene ind, Caroline spørger 

Annette om oplæg evt.  

Der er kåring i Odense i år i midten af juli.  

Mødetid til generalforsamling for os er kl.17.30  . Vi ses på Kroen! 

 

Ref. Rikke Kallesen.  


