Referat fra bestyrelsesmøde i Blossi d. 14.08.2018
Tilstede: Mette, Kirstine, Miriam, Susanne, Dorte, May, Nina
1) Stævneregnskab:
Stævneregnskabet er nu afsluttet. Samlet overskud er ca. 11.000 kr. Susanne sender
bilag til May, som sørger for at Randver modtager det. Susanne overfører 50 % af
overskuddet til Randver
2) Tur til NM
Der var en lille flok af Blossis medlemmer afsted til NM. Miriam, Mette og Lars og Anette
3) Rasmus Møller kursus 24-25.nov. er åben for tilmelding for ikke-medlemmer, der er
kun få ledige pladser.
4) Dokumenter til hjemmesiden:
- Nye regler for opbevaring af hestepas: Dorte sørger for at Tina får de nye regler, som
lægges på Blossis hjemmeside.
- Referater fra vores bestyrelsesmøder og sidste generalforsamling: Nina sørger for at
Tina får disse, som også skal være synlige på hj.siden.
5) Kasper Brøndel foredrag: Vi har endnu ikke givet op.... :-) måske et indslag i
forbindelse med generalforsamlingen...
6) Nordic horse foredrag part two - de har sagt ja til foredrag, og har lovet at komme
med en dato. Det afholdes på et tidspunkt i efteråret hos Mette.
7) St. hestedag bliver droppet i år, mest pga sammenfald med Hedelandsmesterskab.
Men arrangørerne vil gerne have os til at stille op første weekend i sep 2019.
Vi arbejder videre med ideen om en form for Clinic som afspejler alsidigheden hos den
islandske hest. Vi kan forestille os, at det vil fungere fint med opvisning/clinic, hvor en
speaker og en dommer tilsammen kan informere publikum om, hvilke typer af heste vi ser,
og hvordan de vurderes i sporten. Vi tager ideen op igen på generalforsamlingen, og
Miriam kontakter herefter arrangøren af St. hestedag.
8) Generalforsamlingen: d. 14. nov. 2018 kl. 18:00.
Nina sender snart en invitation til medlemmerne på mail og på vores facebookside. Hun
sender et udkast til bestyrelsen, som kan kommentere ordlyd mm. inden den ryger afsted.
Vi må forsøge at få medlemmerne bedre i tale. Klubben har hidtil været mest kendt for
stævnet, men nu må der skabes nye aktiviteter. Evt. skal vi fortsat afholde et årligt stævne
(på Hedeland), men det kræver nye kræfter og evt samarbejde med andre klubbers
erfarne folk. (Thor).
På valg:
May - genopstiller ikke som formand
Dorte - genopstiller

Tina - genopstiller ikke
Ikke på valg:
Susanne
Kirstine
Mette
Nina
Miriam
Der er stadig 2 ledige pladser i bestyrelsen.
Evt.
Mette rejste en ide om et arrangement, hvor man kan kombinere undervisning med en
vurdering af den enkelte hests formåen ud fra bygning, bevægelse, vilje og talent. Det var
det opbakning til.
Næste møde: 23.10.18 på Tjenergården
/Nina Frost

