
Referat af bestyrelsesmøde for Fjordhestens Venner fredag d. 14 oktober 2005 i Undløse 
 
 
Mødedeltagere: Anne Larsen, Bjarne L. Sørensen, Mona Sjøholm, Leif Rasmussen, Lone Wunsch, 
Kim Sjøholm. 
 
Afbud: Kristian Wunsch. 
 
Hvordan er arrangementerne forløbet 
 
Skovturen i Korsør Lystskov var det første arrangement i den nye forening, en god idé. Største 
parten af deltagerne var kuske, så når vi gentager arrangementet til næste år, ville være rart med 
flere ryttere. Leif har en anden rute, da der er mange smukke steder på hans egn. 
 
2 dags ride/køreturen hos Dorte og Bjarne var meget vellykket. Vi gentager det gerne, men skal 
lægges uden for høsten. 
 
Orienterings ridning/kørsel blev desværre aflyst, måske fordi dagen blev flyttet fra søndag til 
lørdag? 
 
Efterårsskovturen var med rigtigt mange ekvipager der havde en pragtfuld dag med masser af sol. 
 
Vedr. western clinic fortalte Anne at man for at få en plads skal skynde at tilmelde sig, da der kun er 
få ledige pladser. 
 
På pr. siden lægger Bjarne folderen på hjemmesiden så vi selv kan printe den ud. Evt. med en løs 
side med kommende arrangementer så vi hele tiden har en frisk. 
Lone skriver til Hest og rytter om foreningen. 
 
Der kommer links på hjemmesiden til www.fjordhesten-øst.dk, www.fjordhest.dk, www.bhwr.dk. 
Send ideer til Bjarne. Årets billede er et andet tiltag der skal forsøges. 
Der kommer nye billeder af bestyrelsen på hjemmesiden. 
 
Bladet har fået et navn, ”Pære Posten” det kan forstås på flere måder. Vi uddyber ikke nærmere. 
Det vil udkomme 4 gange årligt. 
 
Vores økonomi ser rigtig godt ud og der kommer mange forespørgsler vedr. medlemskab af 
foreningen. Det vil sige at der er en pæn fremgang af nye medlemmer. 
Bjarne undersøger muligheden for at få girokort tilknyttet kontoen samt pris. 
 
Aktiviteter for første halvår 2006 er følgende: 
Vi skal have et foredrag hos Healthy Horse Ferie/ helsecenter for heste i feb./mar. 
Mona undersøger dette nærmere.  
Ringridning for ryttere og kuske i marts/april. 
Skovtur i maj. 
2 dags ride/køretur i juli, tænkeboks vedr. hvor det skal foregå. 
Orienteringskørsel/ridning er også på programmet igen. 
 
Næste bestyrelsesmøde er d. 13-1 2006 kl. 19:00 hos Leif Rasmussen. 
 
Referent: Kim Sjøholm 


