Bestyrelsesmøde i Islænderforeningen Àrvakur Odsherred 140616.

Til Stede: Janne Florager, Gitte Fischer, Karina Akselbo, Henning Christensen, Bjørn
Andersen, Finn Pedersen og Dorthe Reinhardt Hansen.
Dagsorden:

1) Status og tjek af arrangementer i juni/juli.
2) Ændring af ”indmeldelses-formular”
3) Referat fra ”Odsherred Ridestier”-udvalg.
4) Sommertræf: Mårbjerggård.
5) Klubture- og klubaftner i efteråret.
6) Evt.
7) Næste bestyrelses møde.

Ad1)

Juni/Juli-tjek.:
a)

Kvadrille-ridning mandag d.13/6-16, blev aflyst pga. kun 5 tilmeldte,
der skal være minimum 6 tilmeldte. Der er pt. 3 gange tilbage,
meddelelse sendes til medlemmerne fredagen før arrangementet.

b)

Hele Juli er der aftenridning i Annebjerg-Ulkerup hver onsdag med
mødested ved Barkladen Egebjergvej 172 Nyk. Sj
I tilfælde hvor Bjørn ikke deltager (pga.ferie), vil Janne kunne være
guide for det ”hurtige”-hold (dog ikke d.27.juli).Karina kan guide
skridt-holdet (dog ikke d.6.juli).

Ad2)

Indmeldelses blanket på ”Hjemmesiden”.:
For nogle nye medlemmer har det været lidt vanskeligt at få plads til alle
indmeldte navne på bankoverførslen. Karina ændrer på ordlyden på
hjemmesiden, således det vil være forklaret grundigt hvordan
oplysninger på alle tilmeldte skrives på bankoverførslen.

Ad3)

Bjørn har været til møde i ”Ridestier Odsherred”.:

Hele Odsherred er opdelt i 9 områder, som skal afdækkes med det
formål, at kommunen kan sætte skiltning op over ride-ruterne og at de
kan sammenbindes i et sammenhængende stisystem adskilt fra andre
stier. Kommunen vil levere detaljerede kort, der kan benyttes til
afdækning af områderne. 9 grupper er nedsat til at finde oplysninger og
indtegne forslag på kortene (evt. gennem mennesker der har Indgående
kendskab til områderne). Bjørn sidder i gruppen:Nakke-RørvigSkansehage-Korshage og i :Stokkebjerg-Kongsøre-Ulkerup-Annebjerg og
Grønnehaven. Bjørn vil samle en mindre gruppe med kendskab til
områderne til en indtegnings-aften. Det kunne være en ide og mulighed
at få åbnet gamle ”Kirke-,kløver- og Poststier”.
Det er godt med skiltning om ”Regler for ridning i sommerhus områder”,
men der er desværre for få. Man må have et billede af skiltet med sig,
hvis man skulle møde nogle, som ikke kender reglerne, men som har
lavet deres egne.
Ad4)

Sommertræf 2016 Mårbjergård;
Da Dorthe ikke kan deltage om lørdagen d.27.aug., ændres rækkefølgen i
programmet.
Lørdag 27/8.:
Kl. 10.00-11.00: Morgenkaffe/te m.m.
Kl. 11.00-12.30: Fælles-tur (opsadlet og klar kl.11.00)
Kl. 13.00-14.00: Frokost.
Kl. 14.30- 15.30: Øl-tølt.
Kl. 16.00-18.00: Fysiurgisk Hestemassage (V/Josephine Elsing)
Kl. 19.00-?????: Galla-middag.
Søndag 28/8.:
Kl. 10.00-11.00: Morgenkaffe/Te m.m.
Kl. 11.00-12.30: Orienteringsrit på Nakke.
Kl. 13.00-14.00: Frokost.

Kl. 14.00-16.oo: Trec. (ændres til agility hvis bestyrelsen
godkender)
Kl. 16.00-17.00: Afslutning og fælles oprydning.
Prisen for hele arrangementet er 300,00 kr. (inkl. middag lørdag aften)
For middag lørdag aften:

200,00 kr.

Forkost lørdag:

50,00 kr

Frokost søndag:

50,00 kr

Vand og øl vil kunne købes i løbet af dage. Drikkelse til maden er inkl. I
middags-prisen.
Ved tilmelding oplyses navn og hvad personen/personerne tilmelder sig
til + opfordring til kagebagning.
Hvem står for hvad:
Karina: udarbejder et opslag om tilmelding og udsender til
medlemmerne, senest tilmelding d. 19/8-16. Opfordrer til medbringelse
af hjemmebagt kage.
Henning: Indkøb af brød/smør/pålæg til morgenmad-frokost.
Bjørn: Fælles-tur lørdag! Eller en Nakke-boer står for ruten?
Janne: Øl-tølt, regler, krus/tommestok + intro af hjælpere.
Bjørn: Orienteringsrit.
Karina-Dorthe: Agility.
Bjørn: taler med AnneMette og husker ”Kaffe/te,m.m.-kurven”.
Ad5)

Fællesture:
Se hjemmeside og-eller sidste referat.
a)

Dog: oktober:

Sø.:09.Okt.kl.11.00 Grevinge Skov. Eva-Louise har givet tilsagn om at
være guide.
Lø.:19.Nov. Kl.14.00 Stokkebjerg. Eva-Louise er guide.

Klub-aftner.:
b)

Klub-aften i Oktober: Karin Bremer. Adfærds-træning,kommunikation
med hesten, klikker træning m.m. Betaling ca.1650 kr inkl. TransportEgenbetaling for medlemmer: 50 kr. 100 kr for ikke medlemmer.
Datoen fastsættes med Karin ( gerne en tirsdag).
November.: Fælles bytte/hygge aften. Janne viser film om
planlægning og oplevelser af ride-ferie i Island.

Ad6)

Finn refererer til bankens henvendelse om ”digitalisering” af konti (se
sidste referat ang. dette). Der er intet skete efter afsendelse af
underskrifter fra formand og kasserer. Banken har henvendt sig, vi har
reageret og handlet, som de har pålagt os, men efterfølgende har
kasseren intet hørt. Så vi ”lader den stå dèr”.

Ad7)

Næste bestyrelsesmøde.: Onsdag d. 24/8-2016 hos Janne Florager
Nyledsbakken 20 – 4500 Nykøbing Sjælland
P.s Referentens afsluttende kommentar: Mange afstikkere i alle retninger
(som sædvanligt), men på trods af dette en forholdsvis fokuseret,
målrettet og konstruktiv dialog. Eller også var referenten bare mere
vågen ???Som altid en konstruktiv og hyggelig aften.

