Medlemsmøde d. 19/9-21 - Referat
Dagsorden:
1. året der gik
2. aktiviteter i det nye år
3. valg af racerepræsentanter (Louise Rubinke
Fortsætter gerne i Ribe og Camilla Nielsen fortsætter gerne i Åbenrå)
4. evt ny kontaktperson (Winnie fortsætter gerne, med mindre andre drømmer
Om det)
5. Evt
Vi var i alt 11 samlet hos Camilla Vihrs, vi startede med rundstykker og gik så videre med snakken.
1. Vi snakkede om det meget anderledes år, hvor vi ikke havde afholdt det store og der ikke var foregået så
meget. Vi snakkede om at alt igen var i retning sf normalt og at vi alle ser frem til at mødes mere.
2. Vi snakkede om forskellige aktiviteter vi ønsker at afholde i område syd.
22/1 julefrokost for alle shetlænderfolk, der er plads til 50 personer så det bliver først til mølle.
26/2 afholder vi fastelavns hygge hos Jane og Eskild på Spillinggård. Her er der mulighed for at være
udklædt, vi vil slå katten af tønden og så vil der blive lavet en værksted hvor man kan pynte/lave sin
kæphest klar til forårsshowet.
26/3 afholder vi forårsshow i Fredericia med eksteriør klasser og med kæpheste klasser.
12/11 afholdes der juleshow som vi kender det, med både eksteriør og brugsklasser.
Nyt medlemsmøde 18/9-22 ved Angelica
3. Som tidligere nævnt fortsætter Camilla og Louise, og med ønske fra medlemmerne hvis de ikke er
tilstede på selve dagen så er det Winnie som kontaktperson der hjælper med at det hele flyder og alle ved
hvad de skal hvornår.
4. Winnie fortsætter som kontaktperson
5. Evt
Efter selve mødet var vi rundt og se Camilla og Jonas dejlige sted og deres ponyer. Vi sluttede derefter af
med lækkert tapas som de også var vært for. En rigtig dejlig dag, hvor vi fik snakket og hygget os sammen

