Referat for bestyrelsesmøde d. 19/1-2022
Til stede er: Nanna Køel, Heidi, Nanna L., Stina, Pia, Karina og Sara.
Dagsorden:
1. Alle har godkendt referat fra sidst.
2. Billeder af bestyrelsen, som blev taget på arbejdsweekenden ligger på drevet, og Kenneth smider
dem op.
3. Vedrørende englandstur til englands Breed show, så har Pia kontaktet en del og laver liste over
hvem der er kontaktet. Bestyrelsen vil arbejde på at arrangere en tur for medlemmerne derover til
Breed showet d. 6. august. Fell pony society arrangerer også en del i området, for at tiltrække folk
fra andre lande.
4. Vedrørende hingsteshow England d. 7.-8. maj, så vil Stina gerne derover, men hun tager en længere
ferie derovre, derfor må andre medlemmer eller medlemmer af bestyrelsen selv arrangere turen
derover.
5. Karina og Kenneth har udarbejdet skema/blanket til oprettelse af hingst/stutteri på hjemmesiden og
prøvekørt det.
6. I forhold til database, så skal der findes en der er ansvarlig for database og at GDPR lovgivningen
bliver overholdt. Stina vil over og snakke med Kenneth om mulighederne. Derudover skal det
undersøges om man kan få lov at oprette i englands database, så alle fell ponyer og ejere bliver
samlet et sted. Dette skal tages op på næste møde.
7. I forhold til tøj, så vil Kenneth og Heidi ikke komme med flere løsningsmuligheder. Ny Brunkbjerg vil
gerne lave specialbestillinger, hvis medlemmer tager kontakt til dem selv med ønsker. Karina har
kontaktet en ny hjemmeside (klubtryk.dk) der kan lave det samme som Shop Freka.
8. Vedrørende økonomi så skal det fremover være et punkt til hvert møde. Pt er der overskud på
kontoen. Sidste års regnskab gav et underskud. Dog har vi forudbetalt noget på klubmodul, vi har
indkøbt restlager fra shop Freka, investeret i tøj, startnumre og clips. Der har været problemer
mellem Nets og foreningens konto. Derfor mangler klubmodul af hæve nogle penge fra kontoen.
9. I forhold til show 2022, så har vi en tombola tromle, som vi håber at få brug for i år. Hayley vil gerne
være dommer og kommer herover med kæresten. I forhold til lokation, så skal vi i år være på
sjælland. Alkestrup Sports Rideklub har inkluderet 20 bokse, ridehal, ridebaner og kantine som ALS
står for. Holbæk rideklub kunne også være en mulighed. De skal have en pris per døgn per boks
inklusiv spåner. Vi kan derudover leje ridehallen hele dagen og springbanen per time. På Holbæk
ville der være mulighed for camping, eller overnatning hos Stina eller Karina, som bor 15 min derfra.
Der er overvågning på stedet. På Holbæk rideklub er der mere publikumsvenligt. Nanna Køel
undersøger om landbrugsskolen i Roskilde lejer ud.
i.
Nanna Køel og Nanna L. søger sponsorgaver
ii.
Pia vil gerne forfatte breve til fonde, men vil gerne have det gennemlæst inden det
bliver sendt ud.
10. Show 2023 bliver i jylland. Vi holder fast i Vejle, hvis de stadig vil have os. Der kan vi overnatte.
Datoen bliver d. 19. august 2023. Stina vil gerne have et budget for 2021, for at kunne prisramme
kommende shows.
11. Tid til næste bestyrelsesmøde bliver d. 26. marts 2022 hos Heidi kl. 14.00. Derudover holder vi fast i
weekendturen i sommerhus i efteråret. Det bliver d. 7.-9. oktober 2022.
12. Eventuelt
a. I forhold til Roskilde dyrskue er Karina racerepræsentant. der var møde i torsdags og
Roskilde Dyrskue er igang med at restaurere de gamle røde stalde. Tilmeldingen åbner d. 1.

marts. Der skal findes 2 heste til at repræsentere racen i Roskilde Kvadrillen. Det skal være
gode stabile heste, som kan lide at befinde sig imellem 60 andre heste, musik og publikum.
b. Joy Betina har kontakt til Horsens skue (d. 18.-19. juni 2022) og har fået lov til at komme
med begge hingste på skuet
c. Sara laver et skriv til racerepræsentanter omkring forventninger fra bestyrelsens side af.
Note: udvalg skal i gang snarest efter generalforsamling (avl, brug)

