
 

 

Referat af bestyrelsesmøde hos Karen Sjøholm fredag d. 07.01.2011. 
 

Mødedeltagere: Pia Christensen, Bjarne Sørensen, Anne Larsen, Karen Sjøholm, Jens Olsen, Lone Wunsch. 
Afbud fra Kristian Wunsch. 
 
1. Bjarne fremlagde foreningens økonomi, som ser fornuftig ud på trods af ekstra udgifter i forbindelse med 

ansvarsforsikringen. 

 

2. Hjemmesiden blev evalueret. Anne synes, der burde være en anden baggrundsfarve end den nuværende blå. 

Bjarne prøver at sætte en anden farve. Facebook? skal den løbende opdateres? hvor mange læser her? Vi enedes 

om, at Bjarne ikke skal bruge tid på at opdatere dette punkt. Bestyrelsens kommunikation via bestyrelsens eget 

"forum" virker godt, og alle får indsigt i alle svar på de forskellige emner, der debatteres i årets løb. Køb/salg/bytte 

overvejes at blive nedlagt, da punktet ikke bliver brugt. 

 

 

3. Pære Posten. Vi skal selv sørge for bladstof til Kim. Ingen henvendelser med tilbud om ny redaktør på nuværende 

tidspunkt. Måske melder der sig nogen inden generalforsamlingen. Hvis Pære Posten ikke er klar i slutningen af 

januar, udsendes indkaldelse til generalforsamlingen med brev, så 14-dages fristen holdes. 

Der bringes en annonce i bladet fra firmaet, der har sponseret vores Klistermærker. Jens skriver en tekst/lille 

historie til bladet og fremsender annoncetekst sammen med firmalogo til Kim 

 

4. Dato for generalforsamling: fredag d. 11/2 kl.19.00 på Ordruplund som sædvanlig. På valg til bestyrelsen: Kristian 

og Anne genopstiller, imens Pia ikke modtager genvalg. På valg til suppleanter: Karen og Jens modtager genvalg. 

 

 

5. Aktiviteter 2011: Foredrag om Mavesår hos heste mandag d. 10/1 med Christina Kryder arrangeret af Lone. Pia 

skriver til Pære Posten om foredraget. Besøg hos hestedoktoren fredag d.25/3 med tema om orm og heste-

kiropraktik med Dyrlæge Maria Mannfalk arrangeret af Lone, Pia tager mod tilmeldinger og køber en gave 

(pæretræ) og er kontaktperson. Orienteringsarrangement søndag d.16/10, hvor Lone har ansøgt Skov-og 

Naturstyrelsen og har fået skriftlig tilladelse til at anvende pladsen ved Avnstrup Centeret samt Avnstrup Skov. I 

støbeskeen er forslag om grillaften, agility og andet hygge på vores baneanlæg i Sdr. Jernløse. Overnatning 

overvejes. Jens og Bjarne undersøger, hvad det koster at leje en toiletvogn. Emnet tages op på 

generalforsamlingen. I støbeskeen er også et arrangement med "Trailer-Torben". Det koster! Lone undersøger om 

vi evt. kan slå os sammen med Bromme Køreforening. Karen nævner, at vi kan låne ridehuset hos rideklubben i Sdr. 

Jernløse. Anne foreslår weekend, hvor der rides/køres fra Ordruplund til Høtoftevej. Turen er ca.20 km hver vej, og 

der er lidt befærdet på en del af strækningen, så arrangementet skal formes anderledes, hvis der holdes trail, 

undervisning eller andet hos Anne på Høtoftevej. Social udflugt til et arrangement/koncert på Løvenborg. Karen 

finder datoen for koncerten på Løvenborg. Alle emner fra støbeskeen tages op ved generalforsamlingen. Der kan vi 

høre medlemmernes mening og finde ud af, hvad der er interesse for, at vi arrangerer. 

 

6. Intet under punktet: evt. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde holdes d. 11/2 lige efter generalforsamlingen. 

 

 

 

Referent for Kristian Wunsch: Lone Wunsch 
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