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Referat til bestyrelsesmøde den 21-04-2021

Hos May Gervil, Anagervej 3, 4190 Munke Bjergby kl. 18.00

Deltagere: Miriam, May, Nina, Tina, Sanne og Kirstine. 

Fraværende: Joan, Rikke og Susanne

• Afholdte arrangementer siden sidst

• Feddet tur 

• Det var en god tur. 18 deltager. alle var glade.

• Hedelandstur 16/4

• 3 deltager, god tur. Lækkert terræn og rigeligt kage

• Kommende og planlagte arrangementer

 Pinse-skatteridt (Sanne) - Link til Sporti sendes til 
medlemmerne. 

 Springtræning/intro (Sanne)

• Kirstine sender besked til medlemmerne

• Kaffetølt fordeling af opgaver -> Se bilag

• Der er 19 tilmeldte deltage og 19 tilskuer,

Tidsplan og startlister, sendes til ryttere 5 dage inden.  

            Sanne laver den. Kirstine sender ud via sporti. 

• Bage kage 

• Camilla Gärtner, Susanne Paulsen, Sanne Andersen bager kage

• Brygge kaffe og te og servere under arrangementet

• (Hvem medbringer håndsprit samt engangskrus og servietter, kaffe- og 
tekander) Sanne medbringer sprit, Nina bringer engangskrus. Susanne skal købe kaffe, 
mælk, the, lidt sneakers, mars mm
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• Lydanlæg –opsætning inden

• Miriam og Tina sætter det op.

• Ind-tjek af heste: 

• Kirstine (ser vaccination inden for 1 år, altså som et D-stævne)

• Parkering og anvisning af fold-område

• Morten G er p vagt

• Indpisker(e) farvebånd 

• Let - Rikke K

• Mellem - Knor

• Svær - May

• Speakere?

• Miriam speaker let og mellem

• Sanne svær

• Tage imod betaling fra tilskuere 

• (Kirstine under ind-tjek. Tilskuere er tilmeldt og liste printes) 

• Opvarming?

• Måske i ridehuset, Der må rides på grusvejen, Ikke på græsrabatten

            Demorytter

  May G

May skriver til deltagerne at de skal tage temp på deres heste fredag og lørdag inden 
afgang.

4 ledige tilskuerpladser (max 22) –mulighed for flere i hht. Forsamlingsloft og 
ryttere med flere starter?

•

• Rasmus weekend kursus 14.-15. august 2021

Fuldt booket og 4 på venteliste 

 Arrangementer fremadrettet

• Ridetur i skoven i juni (May som guide?)
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• Tur fra Søskoven d 19 Juni kl 11.00 - May Guider.

Medlemsstatus

Pr. d.d. 2021-04-18 er der 64 medlemmer. Flere nye i forbindelse med Feddet tur og 
Kaffetølt.

• Evt. 

Næste bestyrelsesmøde er hos Nina Frost onsdag d. 19. juni kl 18.00.

Idé-liste

Fælles rideture

• Hedeland igen 

• Skovene omkring Slagelse/kasernens øvelsesterræn.  Rikke 
Munk efterårstur ?

• Sønderskoven ved Sorø

• Torbenfeldt tur

• Åmose tur. Tina efterår

 

Fællesspisning

 

Foredrag:

• Dyrlæge f.eks. førstehjælp / tænder / kiropraktik 

• Foderkonsulent- f.eks. undgå forfangenhed / cushing

• Ute Lehmann eller andre

• Konditionstræning ved Romi eller Charlotte Cook?

• Forskellen på sport og gædinga

 

Begynder-konkurrencer:

• Kaffetølt

• Begynderstævner / Gaman
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• Alrid

• Gædinga

• Pinse-skatteridt (Sanne)

• Springtræning/intro (Sanne)

 

Udflugter:

• Stutteribesøg både hos medlemmer og evt. på større stutterier

• Føltur - besøg hos klubbens avlere

 

Workshop – dagsarrangementer:

• Klipning

• Trailerlæsning

• Agility

• Miljø-træning 

• Løsspringning - i ridehus vinter

• Longering/arbejde fra jorden (vinter ting)

• Pastræning måske med Søren Witt (Et bud fra Joan)

 


