Referat fra Blossi bestyrelsesmøde d. 05.12 17
Tilstede: May, Mette, Tina, Kirstine, Dorte, Kathrine, Nina
1) Evaluering af Blossis generalforsamling:
Vi daler i medlemstal (pt. er vi 82). Hvorfor mon? Måske skal der flere aktiviteter til – og
en tydelig kommunikation til medlemmerne herom. Facebooksiden skal være mere
levende og hjemmesiden skal opdateres. Tina lægger bl.a. ref. fra generalforsamlingen
på hjemmesiden. Nina og Kirstine lægger ud med en venlig forespørgsel - og
opfordring hos medlemmerne i forhold til at skabe flere fælles aktiviteter i klubben.
Kommunikation på fb-gruppen og mail.
Kommende arrangementer:


Nytårsridetur i Bromme skov d. 27.12. kl. 11:00: Vi mødes ved Bålhytten,
Anagervej. Kathrine kontakter Stiftelsen og laver et opslag til hj.side og
facebookgruppen (obs: der skal hentes en nøgle!)



Fællestur i Stenskoven v. Næstved d. 30.12., Start på Stengården Sorøvej 420
Ganges Bro 4700 Næstved. Afgang kl. 11:00 for medlemmer af Blossi og Skinfaxi.



Skoning v. Kasper Brøndel: Det kunne være særligt inspirerende og lærerigt,
hvis teori kunne kombineres med praksis, så vi også kunne se en hest, en hov i
en stald. Nina snakker med ham om det torsdag d. 7.12. og vender tilbage med
en dato.



Blossi Keppni: Vi vil gerne gentage successen og prøver at booke ridehuset i
Vemmelev d. 17.marts. Dorte kontakter Susanne om det.



Rasmus Møller-Jensen: Miriam har planlagt 3 kurser i 2018: Et i arpil (jeg husker
ikke datoen), d. 28.sep. samt weekenden d. 24.-25.nov. på Tjenergården



Stævne og stævne-deltagelse: Stævnet 2018 afholdes ikke på Tjenergården,
men i stedet på Hedeland d. 8-9.sep. Dorte har aftaler med 3 dommere indtil
videre. May booker Hedeland og kontakter DI.
Stævnedeltagelses-undersøgelse: Spørgeskemaet er stadig under udarbejdelse.
(PS: tag jer sammen, Signe og Kathrine! )

Ideer til kommende arrangementer:
o Foderforedrag v. Nordic Horse: Dorte kontakter dem for et opfølgende foredrag
sidst i januar eller feb.
o Hesten biomekanik v. dyrlæge Sara Mikkelsen: En kombination af praksis og
teori.
o Kvadrille-træning: Annette Jensen er tovholder for træningen som igen bliver i
Thysbjerg ridecenter. Herom senere.
o Knæk Cancer; Et indsamlingsprojekt, som dels kunne finansieres af klubben,
dels af et deltagergebyr. Nina Frost og Kathrine Therp greb bolden og er
tovholdere på en riderute til foråret. Herom senere.
o Fælles udflugter: udflugt til NM 2018, som afholdes den 8.-12. August 2018 på
Margaretehof islandshestcenter i Everöd .
Vi kunne også tage afsted til Equitanas store hestemesse i Essen til marts
2019.

Evt:
Blossis computer skal videre fra Kirstine til May. (klubbens mails)
Næste møde: 07.02. hos Tina, Nysøgård 219, Skælskør

/Nina Frost

