REFERAT af bestyrelsesmøde i Blossi
Onsdag den 18.03. 2019 kl. 18:30 hos Mette (Holmene 1, Skælskør)

1. Div. orienteringer:
- Blossis donation til projekt Hedeland: jeg har (2 gange!) skrevet følgende til DI sekretariatet - og håber
snart at få et svar..
Helle Mogensen fra DI har nu svaret. Hun beklager meget, at vores donation ikke er blevet
offentliggjort. En webmaster har været syg. De tager affære snarest.

- Hedelands støttearrangement: Nete Jørgensen efterlyser hjælp hos naboklubber til et stævne d.
22.april (2.påskedag), der arrangeres som økonomisk støtte til Projekt Hedeland samme dag for
indvielsen af den nye GK bane. (se bilag) Jens, Dorte, Nina, Kirstine, Susanne og Miriam vil gerne
hjælpe med telte og café. Nina kontakter Nete, og vender tilbage med en mere præcis melding om
vores opgaver.
- Teltsamarbejde: Blossi har købt tre af Thors gamle telte. Susanne betaler fakturaen på 666 kr. og vi
tager teltene med hjem efter støttearrangementet 2. påskedag.

2. Aktuelle Blossi arrangementer - afholdte og kommende:
- Ungheste Clinic afholdt d. 03.03.på Tjenergården: Det var velbesøgt og vellykket.
- Foredrag om skoning v. Kasper Brøndel d. 21. marts kl. 18:30-21:00 hos Mette. Der er indtil videre 18
tilmeldte. Fristen for tilmelding er d. 18.03.
Hvem gør hvad:
Deltagerliste og betaling fra ikke-medlemmer: Nina
Kaffe: Mette laver kaffe. Nina beder Anette om at tage termokander med.
Kage: Mette køber
kage
Nina kontakter Kasper ang. hvad han skal bruge af udstyr.
- Paskursus på Tjenergården d. 26/3 (kun teori, uden hest), d. 9/4 og d.16/4 (undervisning)
Vi håber meget at der kommer flere tilmeldinger. Indtil videre er der tilmeldt 7 ryttere og en enkelt ekstra
til teoriaftenen.
- Fællestur: Kongsgården Vester Broby i påsken – søndag d 21 april. (May arrangerer)
- Rasmus Møller kurser: 27 sept og 9-10 nov. på Sandgården, Fjenneslev. Der er åbent for tilmelding.
- Blossi Keppni i Nov – Susanne undersøger om vi kan leje os ind på Vemmelev Ridecenter enten d 2.
eller 3. nov. Susanne har givet besked til ridecenteret og vi afventer svar.

- Blossis stævnegrej: - Skurvogn, lydanlæg samt div udstyr: Er der noget nyt om salg og aftaler?
Skurvognen er solgt til Boye. Vi tømmer vognen en af de nærmeste dage. Sejlet, som vi har brugt til
rytterfester i ridehuset er opbevaret hos Dortes mor, Kirsten. Det skal hjem til Lars, hvis han er
interesseret.

3. Evt.:
Aktuelt Medlemstal: 58
- Vi har stadig planer om et arrangement med Katrine Beyer. Bevægeapp. (Miriam)
- Fællestur til hingstekåring næste år i marts næste år. (Dortes forslag)
Næste møde: 22. maj kl. 18:30 hos Nina, Snekkerupvej 3, Flakkebjerg, 4200 Slagelse

18/03 2019, Nina Frost

