Referat af bestyrelses- og udvalgsmøde den 24 april 2019
Fremmødte: Maja Flarup, Jan Stougaard, Verner Bruun, Lena Rokkjær, Inger Skov,
Rikke Viborg, Marianne Lykke Frederiksen, Lecia Rokkjær, Britt Doorn, Anna Sofie
Schmidt, Cecilie Næss Damm, Mette Grønkjær Jørgensen, Birgitte Lykke
Christensen, Tina Neill og Helene Vagnsø Wengel.
1) Godkendelse af referat – godkendt. Der er følgende bemærkninger:
vi) opfriskning af mail til indberetning af champigonat.
ix) brevet til skovridderen er afsendt.
xii) der er faastsat en dato til ”politikursus” – 26 – 27 oktober 2019
2) Meddelser fra formanden. Intet nyt
3) Økonomi og medlemsliste. Intet nyt
4) Tidligere aktiviteter.
a) Bytræning. Efter lidt start vanskeligheder er vi godt i gang. Påskelørdag
bød endda på opstilling til et bryllup.
b) Tur til TREC banen i Farre. Rigtig god tur med ca 10 ryttere.
c) Ridetur i Klosterheden. Ca 5 stk. Gik godt.
d) Kvadrilletræning har haft 2 træninger og der er meldt til dyreskuet.
5) Kommende aktiviteter.
a) Agilitytræning søndag den 28/4. Tilmeldning til Inger
b) Træninger i maj måned er forbeholdt dem, der deltager til dyreskuet. Men
ellers fin tilslutning med nye deltagere.
c) Open By Night den 3 maj. Der er 6 tilmeldt. Charlotte Emtkjær Madsen er
tovholder. Sort udstyr og klubjakker. ( Er dog sidenhen ændret til hver
enkelt rytter rider med udstyr i hver deres farve – feks rød, blå, grøn).
d) Isenbjerg ridtet arrangeres af Marianne Olesen.
e) Animaglygh. Der er få træninger endnu. 6 tilmeldte (de samme som til OBN)
f) Kvadrilleopvivning til Lemvig Dyreskue den 2 juni. Der er 6 ryttere, som
træner dertil.
g) Landdelsfianlerne. Der er mulighed for at deltage i op til to
breddeaktiviteter, selvom man ikke er med som udstiller.
6) Gennemgang af udvalg
Juniorudvalg: Filmaften. Først et lille løb med hesteopgaver. 10 eller 17 maj.
Senere hen nolge rideture og et lille ridelejr arrangement. Pudseaften, agility,
TREC, stævne/træning for juniorer.

Kvadrilleudvalg: Er nævnt tidligere. Ikke flere arrangementer indtil videre.
Dressurudvalg: Mange idéer men ingen planer endnu. Vil gerne prøve at afholde
et lille stævne.
Springudvalg: Ingen fremmødte.
Festudvalg: Sommerfest – tager det som det kommer ;-) Først ridetur og
bagefter fest hos Cecilie. Der er mulighed for overnatning for både to og
firebenet. Jubillæumsfest planlægges senere.
Rideture: Kommer forhåbentlig snart igang. Man kan sagtens selv lave opslag på
klubbens side om ture, hvis man vil have selskab- bare man overholder
sikkerhedsreglerne.
Distanceudvalg: Ingen Rom ridt i år.
Agility: Flytter snart ud til Inger. Evt stævne efter sommerferien. Evt en info
aften.
Kørsel: Der er ønske om noget tilvænning mellem ryttere og vogne. Man er
velkommen til træning og hygge hos Jan om tirsdagen.
TRECudvalg: Skal gerne have gang i både træning og stævner igen. Evt en
infoaften om deltagelse i stævner.
7) Eventuelt. Holstebro Rideklub har syg hest og er lukket ned for
udefrakommende indtil videre. Husk stadig at være obs på smittefare og
kontakt med fremmede heste.

