
 

 

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 10. marts 2016 

Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Maria Stryhn Larsen 

Næstformand: Rikke Karkov Hansen 

Kassere: Charlotte Hannibal 

Sekretær: Tina Jeppesen 

Menigt medlem: Hans Herman Larsen Storm  

Ungdomsmedlemmer: Sabrina Pilemand og Pernille Sembach Friis Jensen 

 

Rikke vil fremover være den der holder øje med wrap-forsyningen, og sørger for at bestille hjem, når der er 

behov for opfyldning.  

 

Hannibal har forsøgt at søge midler hos SEAS fonden, men har ikke hørt noget. 

 

Der er ikke så mange tilmeldinger til Bøchmann kurset endnu. Kursusudvalget håber på flere tilmeldinger. 

Bestyrelsen sørger for, at kurset bliver til noget, selvom kurset ikke bliver fyldt op. 

 

Hannibal vil kigge efter et lærred, som kan bruges til kurser m.m. 

 

Hvad gør vi med bloggen, når ungdomsudvalget tager ud og rejser? 

Et forslag er, at vi invitere gæster til at skrive på vores blog, så der kommer lidt forskellige indlæg. Sabrina 

og Pernille arbejder videre med, hvem der skal inviteres til at skrive blogindlæg. 

 

Der er møde i Fritidssammenslutningen på mandag kl 19.00. Der skal deltage en fra klubben for at modtage 

fondsmidler. Rikke deltager. 

 

Maria og Hannibal deltager i repræsentantskabsmøde i Kolding i april. Om lørdagen er der workshops, som 

Maria og Hannibal også deltager i. 

 

Der blev diskuteret, hvorvidt der skal tilføjes på hjemmesiden under referater, at vi har en lukket Facebook 

gruppe, hvor bestyrelsen drøfter mindre ting, der kommer ind? Vi skal have taget en beslutning om dette 

ved næste møde. 

 

Der er ikke nogle af distriktets klubber, der har meldt sig til at afholde distriktsmesterskab i individuelt 

dressur og i hold spring og dressur. Klubberne har 14 dage til at melde ind på at tage dem. Hvis der ikke er 

nogen, som byder ind, så byder SAR ind, og hvis reglementet tillader det, så byder SAR ind på både hold og 

individuelt dressur - så bliver det afholdt samme weekend. Hvis det bliver SAR, så bliver det første weekend 

i september. 

 

Kontinentet i distriktet er sat ned fra 2017 – det er sat ned fra 15 kr. til 10 kr. 



 

 

 

Der bliver lavet arbejdsdag d. 9/4 - der skal ordnes barriere, vaskes hegn, males forhindringer, ryddes op 

ved hegnsmateriale og den faste vandgrave skal fjernes. Der vil blive lavet en liste, hvor folk kan skrive sig 

på, samt hvad opgaver de ønsker at lave. Der er mødepligt for opstaldere.  

 

Hippoaden har sagt ja til at afholde sjællandsmesterskab.  

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12/5 kl. 19.00 

Bestyrelsesmøderne vil fremadrettet aftales fra gang til gang. 

 


