
Bestyrelsesmøde

Mødedato: 15/2-17

Mødetidspunkt: kl. 18.30 til ca 21 til spisning

Mødested: Helle 

Bestyrelsen Formand: Bettina Næstformand: Ellen

Kasserer:          Mai-Britt Sekretær: Ulla

Medlem: Helle

Suppleanter  

Dagsorden Referat
1 Godkendelse af dagsorden / tilføjelser Godkendt

2 Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt. Opfølgning på mobil bokse, der er 
ingen muligheder via Gl. Estrup.

3 Evaluering af Molsturen Molsturen var igen i år en succes.
Der var 38 deltagere til hele turen, og ca 10 der
deltog på en enkelt ridetur eller til spisning. 
Der blev udlejet 10 af de 12 leveret mobil 
bokse. 
Der er et underskud på turen på kr. 5000.
Fremover skal alle deltagere sætte sig på en 
opgave.

Hvordan får vi fremadrettet flere til at deltage 
på kommende Molsture?
Ellen vil oprette en Molstur facebook gruppe, 
dette vil give en mere levende kommunikation, 
flere muligheder for at dele.



Mulighed for at lave en teenage gruppe på 
turen?! For at tiltrække flere unde ryttere.
Nye ideer modtages.
Det besluttes at Bogensholmlejren lejes igen i 
2018.

4 Nyt fra stævne udvalget Der mangler deltagere til Kepnir d. 18/3. 

Tilmelding er åben for det kommen 
forårsstævne d. 21 – 23/4, men indtil nu kun få
tilmeldinger. Dommerne kommer til at bo på 
Birkegaard, og der vil blive arrangeret fælles 
spisning om lørdagen.

Det kommende efterårs stævnet bliver d. 16/9.

Bettina efterlyser sponsorer.

Bettina forslår at vi får lavet T-shirt med logo 
på fra forskellige firmaer, hvis vi kan finde nogle
firmaer som er interesseres i at få deres navn 
på trøjen mod at sponsoreret et penge beløb.
Evt. kunne der laves trøjer m. lynlås m. logo 
som præmier til finalerne.
Bettina undersøger videre omkring priser/ 
mulige sponsorer.

5 Planlægning af det kommende år. Trille Kjeldsen vil gerne være underviser til et 
Gædinga Kepnir træningskursus/ stævne det 
kunne være d. 6. – 7. maj.
Der skal bruges to dommere til kurset.
Bettina spørger resten af stævneudvalget, om 
de vil være med til det.

Mulige foredrag:evt. til general forsamling

Foredrag med Heidi Nielsen, dyrlæge fra Skive 
om behandling, kiropraktik, tænder, 
genoptræning. Kr. 150 v. 10 deltagere.

Beslagsmed Mathilde Bøgh om hove

Sarah Mikkelsen, dyrlæge Vejle heste praktik
Sund hov.

Mulighed for ride kursus i Jökull regi
Bettina kontakter Rasmus Møller og spørger om
pris og dato.

Af andre undervisere nævnes:
Julie Christiansen
Veronica
Martin Rønnested
Ved ride kurser på Birkegaaarden betales kr. 50
pr. deltagere pr. dag.



Rosetter:
Gamle rosetter bruges til Kepnir
Der bestilles nye rosetter til stævnerne.

6 Andre turer i 2017
 Pinsetur arrangeres af Ellen og Diana
Da Grundlovsdag falder i Pinsen, kunne 
muligheden være at inviterer medlemmer til at 
komme og ride med den dag.

Kr. Himmelfarts turen d. 25. maj vil blive holdt 
som en ”drop ind tur” v. Kalø arrangeret af 
Bettina.

7
Evt. Birkegaarden er solgt, Bettina skal holde møde 

med de nye ejere d. 4/3.
De nuværende aftalerne som vi har med Birke-
gaarden kører videre med de nye ejere, det før-
ste år vil Michael være tilstede ved stævnerne.

8 Næste møde Hos Ellen d. 10. maj kl. 18.30
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