
Referat fra Blossi bestyrelsesmøde d. 07.02 18                               
Tilstede: May, Mette, Tina, Susanne, Miriam, Dorte, Nina

1. Godkendelse af referat fra 05.12.17 Godkendt.

2. Blossi-keppni - vi mødes kl. 9:30 og forbereder dagen.
- Ansvarsområder: 
- Indsyning: Tina og Mette
- Udlevering af veste: Nina
- Cafeteria: Susanne
- Ledvogtere: Tina og Mette
- Banebygning: Nina og Miriam + hvem der er i nærheden
- Rosetter og kaffe, te : Dorte
- Præmier: Mette køber præmier til 1.-2.-3. plads
- Lister  (indsyning, dommer, startlister): Kirstine 
- Speakere: Miriam (let og svær), Mikkel C. (mellem). 
- Tidtager og rosetta-pige: Kirstine

- OBS: Risiko for kværke? Vi må holde os orienterede, og handle derefter. Vi kontakter en lokal 
dyrlæge og forhører os, når arrangementet nærmer sig.
Nina skriver besked til alle tilmeldte ang. indtjekningsprocedure samt vigtigheden af at man holder sin 
hest (og dens lort!) i traileren. 

3. Blossi stævne 2018 og tanker om fremtiden:
- Skal vi forsætte med at lave stævne og evt hvor? 
- Medlemmer pt: 52 
- Skal vi bestå alene eller skal vi fusionere med naboklubben Randver? 
- Andre tanker? 

Vi talte om den dalende tilslutning til arrangementer i Blossi og drøftede muligheder for at slå Blossi 
sammen med Randver eller helt at nedlægge klubben og donere vores beholdning til f.eks. Hedelands
baneudvidelse. Men indtil videre bevares Blossi og vi ser, hvad året bringer! I stedet for en 
sammenlægning af Randver og Blossi kunne det måske være en god idé at samarbejde med klubben 
om de større arrangementer, som f.eks. vores stævne. Vi starter med at sende en særlig invitation til 
Randvers medlemmer til vores kommende Blossi-keppni. May kontakter Julie, Randvers formand og 
Nina følger op med et skriv herom.
Vi inviterer desuden en del af Randvers bestyrelse med til et indledende stævneudvalgsmøde d. 
21.03. hos May for at finde ud af om - og evt hvordan et fælles stævne kunne arrangeres. Måske 
kunne stævnet afholdes på banen v. Knudrødgård i Bildsø. Dorte, Nina og May deltager i dette møde.

5. evt.  Næste bestyrelsesmøde: d. 10.04. kl. 18:30 hos Nina

/Nina Frost

 


