Bestyrelsesmøde d. 31. juli 2022
Til stede: Birgitte, Nicole, Nanna, Anne Birgitte, Heidi, Mette, Sabrina.
DAMOCHA:
Vi skal have sendt ud omkring generel information.
Ankomst kl. 15.
Dyrlæge Chek fra 16.30-19.00
-Der 1 balle spåner pr boks. Ønsker man ekstra skal dette tilkøbes. Dette skal
bestilles og betales på forhånd. De koster 100 kr pr pakke og skal betales på
forhånd.
Der skal medbringes stævne-krybber.
Der skal selv medbringes hø/ Wrap Det kan IKKE købes på stedet.
Morgenmad: kan købes begge dage.
Frokost kan købes på stedet:
Lørdag aften er der ryttermiddag.
Fredag kan der ikke bestilles mad. Dette skal man SELV medbringe.
Boksene skal tømmes inden afrejse, ellers eftersendes regning på det. Med
500 kr. pr boks. (Vi afventer det presise beløb)
Birgitte sender ud.
-Mad - Vegetarisk og vegansk: Der er møde i næste uge. og vi afventer svar.
-Hjælper til DAMOCHA: Mette spørger Olivia opgave Skriver/indpisker.
-Speaker: Anna Vestergaard Speake om lørdag, Nicole Søndag.
Lorteopsamler: Adriana.
-Forhåndstilmelinger: Der gives ikke penge tilbage. Uanset grund. OBS på at
der fremadrettet står på skrift at det er det fulde beløb der gælder. Der kan
ændres frem til den 6/8.
- Charlotte kan ikke være stævneansvarlig, dette gør Kristine i stedet.
-Online møde med Charlotte om DAMOCHA hvordan man bruger tilmeld hest
og andet (tilsted til dette møde Kristine, Birgitte og Nicole. ) Birgitte og Nicole
får aftalt et online møde.
-Antal Heste til DAMOCHA 31. + 3-4 til stævnet
- Vacination, Der er en hest tilmeldt der ikke er opdateret i sit pas. Denne
vedlægger dokument omkring vacciner.
-Dommer til stævnet lørdag: Vi mangler en dommer til at dømme
konkurrencen lørdag. Sabrina og Mette ligger en føler ud.
-Hvem bestil fly til dommer: Vi undersøger om dommeren selv kan booke.
Ellers gør Heidi. Nicole henter i Billund.

-Hotel: Dette gør Birgitte.
-Når vi skriv ned til dommer Husk løn og vad han skal have i transport til
lufthavne. Mette Skriver til dommer. Og finder ud af hvor han er fra. Birgitte
og Kristine tager den derfra.
-Diplomer DAMOCHA som sidst år ? Vi gør det ikke i år. Vi brugte lang tid på
det.




Rosetter. Birgitte Bestiller.
Foredrag fredag: Vi har undersøgt flere muligheder men umiddelbart
uden held. Vi undersøger videre.
Belinda husker ridehus pynt.

Der gives Præmier til alle.
Gaver gives kun til Champion titlerne.
-Heidi Mariager har vi hørt fra hende ?
Mette har chekket op. Hun er lige på ferie. Vi afventer.
Dyrskuer:
Vi mangler regning fra Reno. Mette Chekker op på det.
DAMOCHA Kursus:
Der er 3 tilmeldt og en del publikum. Vi poster den på facebook i denne uge og
gør obs på den.
Printer: Foreningens printer der gået i stykker. Der er indkøbt en ny.
Kåring: Der er 10 heste tilmeldt. og der er betalt for alle. Der er sendt besked
til spanien og vi afventer bekræftelse.
Næste møde er den 14/8-22 kl. 19. Online

