
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE D. 28/12-2009 PÅ ORDRUPLUND 
 
Mødedeltagere: Anne Larsen, Bjarne Sørensen, Jens Olsen, Lone Wunsch og Kristian Wunsch 
Afbud fra Karen Sjøholm og Pia Christensen 
 
Bjarne forelagde foreningens regnskab, og vi kunne konstatere, at der igen i 2009 er overskud på det 
samlede regnskab. Så det ser fint ud. 
Der er indkøbt en Pavillion, som kan bruges fremover til vores arrangementer. Udgivelsen af vores blad 
Pære Posten har kostet et tromlesæt samt toner til printeren. Der er endvidere indkøbt rosetter, som ligger 
på lager til kommende arrangementer. Hjemmesiden koster også lidt. 
 
Hjemmesiden må gerne være lidt mere aktiv med flere skriverier i FORUM 
Anne efterlyser anden baggrundsfarve til forsiden samt evt. nyt billede.  
Hvis nogen er heldige med fotos af en fjordhest og dens ven (en anden hesterace), der tydeligt ser ud til at 
være gode venner, så send billedet til Bjarne. 
 
Pære Posten kunne evt. udsendes som B-post for at spare porto. Vi blev dog enige om, at besparelsen er så 
lille, at Pære Posten, der indtil nu har været udsendt som A-post, fortsat kan udsendes som A-post. 
 
Aktiviteter for 2010 er der allerede mange forslag til.  
 
Jens vil gerne undersøge, om vi kan besøge politihestene på Amager en dag i marts eller april. 
 
Bjarne og Dorthe vil gerne lægge hus og hestefold til weekend med agility, som vi tidligere har haft. 
 
Anne foreslår en stævnedag med Trail delt op i flere klasser. Anne vil gerne arrangere dagen, lægge 
hus/fold/ridebane til arrangementet og hun har gode idéer til forhindringerne på banen. F.eks. kan hun 
tilbyde vandforhindring til den svære klasse. Dagen kunne sluttes med fællesspisning hos Anne, og man har 
mulighed for at overnatte i medbragt telt eller i halmladen, og hestene kan overnatte på fold. 
Dette arrangement skulle  være sidst på sommeren. 
 
Lone sørger for at søge Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til Orienteringsarrangement for ridende og 
kørende. 
 
Generalforsamlingen d. 26. februar holdes traditionen tro på Ordruplund 
Alle genopstiller. Dvs.  Bjarne, Lone, Jens og Karen genopstiller. 
 
Næste bestyrelsesmøde holdes i forlængelse af generalforsamlingen d. 26/2 
 
Referent Kristian Wunsch 
 


