
Referat af bestyrelsesmøde for Fjordhestens Venner torsdag d. 11/1 2007 hos Anne Larsen 
 

Mødedeltagere: Leif Rasmussen, Mona Sjøholm, Lone Wunsch, Bjarne L. Sørensen, Anne Larsen, 

Kim Sjøholm. 

 

Afbud: Kristian Wunsch 

 

Løvfaldstur i Valdemarskilde skov d. 1/10 2006 v/Leif. 

Det var en fremragende tur, men der var ikke så mange ekvipager med denne gang.  

 
Orienterings ridning/kørsel i Bidstrup Skovene d.14/10 2006 v/Lone. 
Dette arrangement var alle tiders med mange deltagere, alle havde en rigtig god tur. 

Der var et par fejl hist og her som ikke skal gentage sig en anden gang.  

 

Western Clinic for ryttere d.12-11 2006 v/Anne. 

En rigtig god dag, men der var for få tilmeldte fra foreningen. Så spørgsmålet er om arrangementet ikke 

falder i god smag hos medlemmerne.  

 
Økonomi og medlemstal v/Bjarne. 
Vi har en god økonomi og stabilt medlemstal der er nogle få der ikke har betalt kontingent endnu, de får en 

rykker med næste nr. af Pære Posten.  

 
Pære Posten v/Kim 

Der mangler indlæg fra medlemmerne, men sidste frist er 15/1 2007 så det kan nås endnu. 

Denne gang vil indkaldelsen til generalforsamlingen være med. 

 

Hjemmesiden v/Bjarne. 

Det har været en succes med at lave sne og kalenderlys på hjemmesiden. Der er ikke så mange som benytter 

vores forum på siden, kunne det være en idé at informere på forsiden hver gang der er et nyt indlæg? Det 

skal i hvert fald prøves.    

 

Generalforsamling dato og sted. 

Det bliver onsdag d.21/2 2007 kl.19:30 hos Lone Wunsch, vi i bestyrelsen mødes samme sted kl.19:00 

På valg er, Anne, Leif og Kim samt suppleanterne Kristian og Mona. 

Alle modtager genvalg. 

 

Aktivitetskalender for 2007. 

Vi prøver på at få et foredrag med Torben (Stine Brussings mand/kæreste) i april, Lone er sat på opgaven. 

Mona undersøger muligheden for lån af ridehus i Sønder Jernløse. 

Bjarne skriver om hvordan man kommer med på pinseturen til Munkedammen d.27/5 2006. 

 
Evt. 
Kim har undersøgt priser på trøjer med tryk. Opstarten er ikke billig ca.300,00 +moms  

samt f.eks. v/25 tryk 22,00 +moms. Fidusen er at vi ikke skal have noget lager, da vi kan bestille fra dag til 

dag, minimum er selvfølgelig 1 trøje. 

 
På gensyn til generalforsamlingen. 

 
 
 
Referent: Kim Sjøholm 


