Bestyrelsesmøde i Blossi
Onsdag den 11.12. 2019 kl. 18:30 hos Miriam (Kvislemarkvej 41, 4262 Sandved)

Referat:
1. Orienteringer:
 Indberetning af medlemstal til Centralt foreningsregister er gjort (aktuelt 66)





Rettelser til Blossis hjemmeside sendes til Tina Skakun: Nina giver Tina besked
- Joan som nyt bestyrelsesmedlem, kontaktoplysninger (Mette slettes)
- Kirstine er medlem og ikke blot suppleant
- Nyt fællesbillede af bestyrelsen
- Klubbens værdigrundlag skal være synligt (det står på Sporti)
Vi tilbyder kurser

2. Blossi arrangementer
- Kaffetölt: Kom og bliv klogere på den islandske hest!
Vi afholder kaffetölt d. 21.marts. på Holmene.
Der tilmeldes max 20 heste som deles ind i heat a 4. En dommer kommenterer hver enkelt hest undervejs.
Kaffetölt befinder sig et sted mellem clinic og undervisning; et lærerigt arrangement, hvor både ryttere og
tilskuere kan lære at vurdere gangarter og hestetyper.
Tilmelding via Sporti. Nina laver tilmeldingsformular.
Joan og May prøver at få fat i Trine R. Lassen og hører, om hun vil komme og fungere som speaker.
Deltagergebyr: 75 kr. for medlemmer og 100 kr. for ikke-medlemmer (ryttere og tilskuere samme pris). Der vil
selvfølgelig være kaffe og kage.
Dorte og Nina vil desuden i starten af det nye år trykke en folder om Blossi som klub og om Kaffetölt. Folderen
lægges i postkasser rundt omkring, hvor vi kan se at der går islandske heste.

- Rasmus Møller kurser i 2020: 17.01., 17.04., 15.-16.08., 20.11 alle på Holmene,
Skælskør, (Kirstine). Der er allerede gang i tilmeldingerne.
- Forslag fra generalforsamlingen:
- at vi laver en rød tråd /et tema for næste års arrangementer i klubben: Vi snakkede om at
Årets tema kredser om arrangementer, hvor formidling og træning er i fokus - både for den
enkelte ekvipage, men i særdeleshed også for publikum. (KAFFETØLT OG STILPASPROJEKT)
- klubbens deltagelse i pilotprojekt LET STILPAS i samarb. med DI, Jens og Eyjolfur
Isolfsson. Vi kontakter Nete som har været medstifter af den nye klub med invitation til et
samarbejde om den nye disciplin. (Dorte og Jens).
- Andre forslag til kommende arrangementer? JULETUR f.eks. :-) Susanne snakker med Rikke
om en juletur i Slagelse lystskov.
Boye har også arrangeret en juletur fra Stengården d. 27.12. (er opslået på vores facebookside)

- Joan har deltaget i et agility-trail (Djurs horsepark v. Helle Knudsen) Man hyrer hende til at
komme og rider på hold i ca. 1,5 time.
Det kunne være sjovt. Joan kontakter Helle Knudsen og vi er åbne for en dato.
- Trænings-stævne: Der blev snakket på kryds og tværs omkring Figures og Gædingafimi. Man
kunne starte med en teoriaften med introduktion til en af de discipliner og følge aftenen op med
to gange ridning med undervisning - ala paskurset sidste år. En ide til sted: Vemmelev
Ridecenter. Vi snakker videre om ideen på kommende møde.
Tanker til fremtidige arrangementer - Joan foreslog en vinter Cup ala Nordfyns.... men herom
senere

3. Evt. Næste møde hos Kirstine d. 19.02.20

/Nina

