Bestyrelsesmøde i Islænderklubben Árvakur Odsherred 040815.
Tilstede; Henning Christensen, Bjørn V.Andersen, Gitte Fischer, Janne Florager, Finn
Pedersen, Dorthe Reinhardt Hansen.
Afbud: Karina Akselbo
Ref.: Dorthe R.H.

Dagsorden:

1) Sommertræf på Morbjerggård.
2) Kvadrille-ridning.
3) Klubaftner I Pakhuset
4) Islandshestens dag
5) Henvendelser fra institutioner og andre foreninger.
6) Yoga i klub-regi
7) Gavegivning
8) Evt.
9) Næste bestyrelsesmøde.

Ad 1)

Sommertræf på Morbjerggård 15.-16.aug. 2015:
Pris:
200 kr for middag. Beløbt dækker herudover deltagelse i
aktiviteter, leje af området, 2 x morgenkaffe/te m. bolle, 2 x
frokost, øl/vand-te/kaffe-kage.
Program:
-Lørdag.
Åbning og møde kl.9.00 – let morgenmåltid
Fælles-ridetur kl.10 – ca.11.30 (opsadlet og klar kl. 10)
Frokost ca. 12 – 13

TREC fra 13 til 15.30
TREC fra jorden: Mens de første begynder at gøre sig klar til
Trec, rydder de øvrige frokosten væk, er publikum og gør sig
selv klar. (Hver deltager får et nr. og rækkefølgen synliggøres).
Der sættes en tidsfrist på hver øvelse. Banen opbygges foran
madteltet.
TREC på hesteryg: Samme rækkefølge, som trec fra jorden.
Banen opbygges på ridebanen. Tidsfrist for hver øvelse. Der
afsluttes foran teltet med ”Øl-tølt”.
Regler og point-givning bekendtgøres for alle før start.
Kaffe-te-kage sættes frem i løbet af eftermiddagen (alle
forventes at hjælpe til).
Afslutning på dagens aktiviteter senest kl 17.
Middag kl.18.30: Medlemmerne medbringer selv bestik og
service.
Ansvarlige for TREC: Karina og Dorthe udarbjder planer for
valg af forhindringer, point-givning og skemaer forinden.
(Dorthe og ? er aktive på selve dagen).
Dorthe køber tre præmier (Hos Lykkegård).
Bjørn taler med AnneMette angående kød-pølser m.m, samt
pris og lokale i tilfælde af dårligt vejr.
Søndag: 10.00-ca.13- ”Tølt in harmoni”, Dorte Kenth.
Dorte vil gøre brug af nogle ekvipager til levende
demonstration af teori og praksis.
Janne sender Dorte Kenth Àrvakurs mail-adresse, som
herefter sender sit program for dagen til Bjørn.
Bjørn og Karina lægger Dortes program ud til orientering.
Frokos; kl. ca.13 (alle hjælper til med at få sat den frem).
Fælles ridetur til vandet (soppe-bade-pjaske…?)

Afslutning , oprydning og farvel og tak: kl.17.00
Bjørn og Karina sørger for information og tilmeldings
oplysninger til medlemmerne.

Ad2)

Kvadrille-ridning:
-Bestyrelsen beså Henning og Helles ene fold, der vil let
kunne etableres en bane hér og vi sir’ tak.
Vi vil lancere genoptagelsen af kvadrille-ridningen på
generalforsamlingen og evt. i gang sætte træning i foråret
2016.
Bjørn kontakter Helle Mølby for at høre, om hun er
interesseret i at genoptage lederskabet af kvadrille-arbejdet.

Ad3)

Klub-aftner:
-

Et foredrag om trailer-regler.

Punktet udsættes til næste møde.
Ad4)

Henvendelser ude fra:
-Nordgårdsskolen har henvendt sig til klubben, som
sportsklub. De store elever skal præsenteres for forskellige
mulige sports-aktiviteter. Vi skal vende tilbage med et bud og
et tidspunkt. Ideer til en introduktion af Islandshesten kunne
være: TREC, Tølt, Kvadrille-ridning, horsemanship !!!?
Kontaktpersonen hedder Mikkel og Janne er tovholder.
-Forespørgslen fra ”Ulfsborgens venner” om at få kvardrilleridning fra Àrvakur, dette kunne ikke lade sig gøre, da vi ikke
har noget hold for tiden. Bjørn sendte dem videre til Faxi.

Ad5)

Àrvakurs tilbud om yoga-undervisning: Holdet starter
3.sep.2015 kl. 18.30 i Pakhuset.

Prisen er 70 kr. for medlemmer og 80 kr. for ikke medlemmer.
Folk skal have behageligt tøj til bevægelse på og selv
medbringe en måtte og et par tæpper.
Ad6)

Gavegivning: Kluben giver ca 150-200 kr. ved runde
fødselsdage og evt.lignende. Hvis anledningen markeres og
klubben kan møde op med en hilsen.

Ad7)

Evt.
Intet.

Ad8)

Næste møde: 22.sep. 2015 kl.19.00 hos Bjørn V Andersen
Egebjergvej 296 (18.3 hvis rundvisning ønskes i det nye hjem)
Tak for næsten go’ ro og orden

