Referat bestyrelsesmøde d. 10. juli 2022
Dagsorden:
Tilstede:
Heidi, Belinda, Sabrina, Mette, Birgitte, Nicole.
Afbud: Nanna, Anne Birgitte.
1) Træningsdag ved Heidi:
Der er 4 tilmeldte heste, Der har ikke været sidste tilmelding endnu. Der er sidste
tilmelding i slutningen af August. Belinda køre med Lopez. Udgifter til dette betles
af foreningen. Der laves begivenhed, Det laves af Nicole og Birgitte.
2) Damocha:
Der er 28 heste tilmeldt pt. Vi har fået tildelt dommer.
Dressurkonkurrencen er der pt 11 klasser tilmeldt. Nicole efterspørger dommer.
Der er styr på dyrlæge ved indsyning og vagt.
Vi afslutter ungheste Lørdag inkl gangarter og champion titler.
Vi skal huske tid i programmet til oprangering af alle hingste og vallakker efter
rideprøven.
Heidi finder dyrlæge til foredrag fredag. Vi har både stort og lille ridehus til
opvarmning + udendørs bane.
Birgitte bestiller rosetter.
Sponsorater: Der er pt 4, hvoraf alle sidder i bestyrelsen. Nanna vil gerne give til
hingst og hoppe.
Vi eftersøger sponsorer og får tilsendt logo osv senere. Nicole laver et opslag.
Ryttermiddag lørdag aften: Når de sidste kommer ind så bliver det bestilt.
Morgenmad og frokost: Sabrina følger op på køkkenet.
Tolk: Christine vil gerne tolke.
Plakat: Birgitte sender den til Mette, Mette sender den ned.
Stald forhold:
De strør boksen op med halm. Hvis de skal stå på spåner skal dette bestilles. 100
pr sæk spåner. Dette skal gives besked. 100 kr for strøm hvis man vil overnatte i
campingvogn eller lastbil. Sabrina følger op på wrap og spande.
Link til opdaterede regler på Engelsk:

https://www.ancce.es/.../reglamento_concursos22_ing.pdf
Der bliver sendt en samlet info mail ud. Nicole og Birgitte laver det.
3) Foreløbig kåring:
Der er betalt for 4 heste. Birgitte følger op med Charlotte.
4) Tøj:
Vi har fået en medlemshenvendelse omkring tøj med logo.
Nanna undersøger muligheden for om vi kan finde noget tøj til en fornuftig pris så
det kan forudbestilles. og vi kan lave en samlet bestilling med logo.
5)Messenger:
Når vi svarer på Messenger, er det vigtigt at vi skriver hvem der skriver. Man kan
ikke se det på beskeden.
6) Referat fra sidste møde mangler stadig. Anne Birgitte Krogh får det sendt.
7) Mette følger op på Bedæknings blanketter.
Næste online møde er den 31/7.
- Kursus
- Opfølgning på DAMOCHA.
- Kåring.

