Referat bestyrelsesmøde d. 11.04.2019
Til stede: Camilla Hjort Dyssekilde, Fie Munck, Kamilla Jørgensen, Marie-Louise Larsen, Josefine
Enevoldsen, Lisbeth Larsen, Dorte Carl, Linda Zacho og Tulle Lund.
Springudvalget.
Springstævne d. 04.04.2019: Rigtig god feedback på stævnet, mange er rigtig glade for
aftenstævnerne. De nye rosetter var meget populære. Det fungerede godt at der på live var blevet
gjort opmærksom på at der skulle varmes op udenfor, og så kunne gå ind og tage
opvarmningsspring i det lille ridehus.
Det er en nødvendighed at have parkeringsvagt ved de populære springstævner, hvor der er tæt
på 100 starter. Derfor var det fantastisk at Steen Andersen meldte sig som parkeringsvagt og
tilmed gjorde et fuldstændig fremragende arbejde.
Springudvalget vil overveje om der skal være bomklasser til næste springstævne, og om hvorvidt
der skal være en hjælperpost som sørger for at der står min. 2 klar udenfor til a komme på banen,
for at sørge for der er godt flow i stævnet.
Der vil blive arbejdet på at få en fotograf ud til næste springstævne.
Springunderviser: Der er snak om at få Josephine Bøgh ned og undervise fast en gang om ugen,
efter at Jonathan Saul ”desværre” flytter til Tyskland for at arbejde.
Josephine Bøgh tager 175kr pr. gang. Der vil blive arrangeret en ”prøvedag” med Josephine. Tulle
Lund står for at lave opslag og aftale nærmere med Josephine. Tulle vil prøve at få lavet en aftale
med Josephine d. 25. april.
Lisbeth Larsen har haft korrespondance med Line Juul Pedersen omkring bomtræning. Lisbeth vil
få af vide i løbet af næste uge omkring hvad dage Line kan, der vil blive arbejdet på at få afholdt et
bomtræningskursus i Juni.
Lisbeth har ligeledes arrangeret et rid for dommer kursus med B+ dommer Mette Koch.
Arrangementet er allerede på plads, og tilmeldingerne er begyndt at tikke ind. Kurset er d. 15 maj.
Camilla Hjort Dyssekilde har haft fat i Hestetandlægen Anders Christiansen som meget gerne vil
komme ud og holde et 1,5 times foredrag omkring hestens mund, hvad man skal holde øje med
ridningsmæssigt i forhold til evt. tandsygdomme osv. Camilla taler med Anders om muligheden for
at afholde det d. 22 maj. Prisen for medlemmer vil være 50 kr. og for ikke medlemmer 100 kr.
Camilla har også haft fat i dyrelæge Susanne Albæk Kolding om at afholde et foredrag omkring
hestens holdbarhed. Camilla vil snakke med Susanne om en mulighed for at afholde dette i
September.

Sommerfest vil blive afholdt d. 14 Juni. Vi prøver at afholde det lidt tidligere i år, da vi på den
måde kan få sagt god sommerferie til alle. Josefine Enevoldsen står for planlægningen, og vil
snakke med Bent som står for biksen omkring en menu.

Arbejdsdag: Der vil blive afholdt en arbejdsdag d. 4 maj. Vi har et håb om at få ryddet op rundt
omkring, i depotet bl.a. Derudover skal springene ordnes, males støtter. Kamille Jørgensen og Fie
Munck vil arrangere nærmere omkring det.

Der vil blive søgt følgende stævneterminer.
D-stævne spring m/klubmesterskab: 19 oktober (1. prioritet) og 5 oktober (2 prioritet)
D-aftenstævne spring: 7 November.
Kombineret dressur/spring D-stævne: 14-15 marts (1. prioritet) og 21-22 marts (2. prioritet)
C-stævne dressur d. 5-6 oktober (1. prioritet) og 19-20 oktober (2. prioritet)
D-stævne dressur m/klubmesterskab: 16-17 November (1. prioritet) og 23-24 November (2. prioritet)

