Bestyrelsesmøde i Blossi d. 23.okt. kl. 18:30 på Tjenergården

Dagsorden og Referat
1) Opsamling siden sidst (fra ref. 14.08):
- Referater er lagt på hjemmesiden. Tjek Tina
- Stævneregnskab: Har Randver fået overført sin del af overskuddet? Det er fikset
- 1-dags-kurset med Rasmus - det gik godt? Kurserne er populære. Vi har fået et par medlemmer på
dem.
2) Kommende aktiviteter:
- Rasmus Møller kommer igen d. 24.-25.11. på Tjenergården. (der er venteliste)
Kurser i 2019: Rasmus har selv foreslået følgende datoer: 19.-20.jan. En-dags 26.04. 9.-10.nov.
Plus evt et en-dagskursus i sep. Vi siger ja til alle hans forslag. Vi vil stadig give Blossis
medlemmer 100 kr. rabat.
- Fællestur til DIs jubilæumsfest? (begivenhed er oprettet på Facebook ). Der er ikke så stor
opbakning/tilmelding samlet set, så den bliver muligvis aflyst.
- Generalforsamling d. 14.11. : - Invitation til generalforsamling er sendt ud på mail og er lagt på
facebook. (tilmelding sker på mail@blossi.dk senest d. 5.11. ) Er der mon nogen, der har tilmeldt sig?
Jeg har kopieret det som jeg sendte ud til medlemmerne ind her:
Kære alle medlemmer af Blossi,
Årets generalforsamling nærmer sig, den afholdes d. 14. november, igen i år hos Advodan, Ndr Ringgade 70. Vi starter med spisning kl.
18:00.
I klubben har vi igennem de sidste år oplevet en dalende deltagelse ved vores arrangementer, både til Blossi stævnet og til fællesture.
Dette har selvfølgelig fyldt en del på vores bestyrelsesmøder.
Vi ønsker som udgangspunkt at bevare Blossi som lokalklub, men har brug for medlemmerne; jeres overordnede ideer og ønsker til
arrangementer og ikke mindst jeres vilje og engagement til at få ting til at ske.
Derfor er det vores håb, at mange møder op til generalforsamlingen i år og er med til at tegne klubbens fremtid!
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning v. May Gervil
3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse v/kassereren
4. Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjer for klubbens virksomhed, herunder stævne og
nedsættelse af stævneudvalg
5. Forslag fra medlemmerne
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
På valg:
May Gervil - genopstiller til bestyrelsen (dog ikke som formand)
Dorte Rasmussen - genopstiller
Tina Skakun - genopstiller ikke
Ikke på valg:
Susanne Poulsen
Kirstine Nielsen
Mette Mortensen
Miriam Rostgaard
Nina Frost
Tilmeld dig til generalforsamlingen på mail@blossi.dk senest d. 5.nov.
P.S.: Dansk Islandshesteforenings 50 års jubilæum markeres på mange højtidelige og festlige måder, og i Blossi kunne vi godt tænke os
at arrangere en fællestur til Odense d. 10.nov. Læs mere om arrangementet her http://50aar.islandshest.dk/velkommen-tiljubilaeumsfest/#more-18097 og følg med på klubbens facebookside, hvor der er oprettet en begivenhed om festen.

Som en markering af DIs 50 års jubilæum vil vi på generalforsamlingen (lige efter spisning)
vise et lille diasshow med udpluk fra den nye jubilæumsbog. Jens og Dorte (og måske andre,
der har været med længe) vil fortælle lidt om billederne og bogens tilblivelse.
Nina sender en reminder ud om generalforsamlingen til medlemmerne lige inden
tilmeldingsfristen og nævner også jubilæums-indslaget.
3) Klubbens fremtid Hvad er vores indstilling? Jeg tænker, at vi må have et udspil på
generalforsamlingen. Skal vi forsøge at nedsætte forskellige udvalg, udover stævneudvalg, skal vi
acceptere at fortsætte med et minimum af aktivitet, eller..?

Vi må acceptere at medlemmerne bruger klubben som de gør. Vi vil fortsætte med at
arrangere kurser og også tage nye initiativer med klubaftener og clinics.
- Stævne - stævneudvalg (er allerede nævnt på dagsordenen). På generalforsamlingen skal vi
drøfte om vi fortsat skal lave stævne - og muligvis nedsætte et udvalg.
Kommunikation/ Klubbens platforme
Hjemmesiden: En slags visitkort. Det er vigtigt, at kontakten til medlemmerne er tydelig, hvem er i
bestyrelsen, hvem er med i udvalg, referaterne skal lægges ud, og mailen skal besvares. På hj.siden
henviser vi i øvrigt til vores facebook-gruppe, som bruges til nyhedsopslag, mindre arrangementer
billeder mm.
Facebook: Gruppen hedder Blossi klubben og har 425 medlemmer.
https://www.facebook.com/groups/43889348543/
Ideer til kommende aktiviteter og arrangementer:
Klubaftener (foredrag, debat, kaffekomsammener): Vi talte om at lave miniforedrag/oplæg om forskellige emner på aftener, hvor der også blev afsat tid til at
snakke indbyrdes. Ideer hertil:
- Dyrlæge aften om hestens bevægeapparat. Ved dyrlæge Katrine Beier (Miriam
kontakter hende)
- Kasper Brøndel om skoning.. (alle plager fortsat Kasper om en dato for et oplæg)
- Winters rideudstyr afholder en del foredrag v. Susan Kjærgaard, bl.a. om ride-glæde. Måske
kunne vi arrangere en fællestur eller invitere hende ud til os.
- Anders dyrlæge om tænder

Clinics:
- Ungheste: En Clinic om bedømmelse af ungheste, bevægelse og træning. Afholdes
i løbet af foråret 19 på Tjenergården. Dato og mere info kommer senere.
Kurser:
Vi fortsætter med at arrangere Rasmus kurser (datoer for 2019 er fastlagt og kurserne
udbydes på Sporti senere af Miriam)
Fællesture: alle skal huske at invitere (brug her facebookgruppen, helt spontant)
/Nina Frost

