
Medlemsmøde 2018

Mødedeltagere:  Lene Sønderskov, Jeanie Lindhardt, Sasja Hjorslev, Lene Haumann,
   Rikke Rodt, Heidi, Ida Marie og Agnes Larsen, Margit og Ole P. Nielsen,
   Stella og Gert Knudsen, Lene Pedersen, Mikael Jensen

Punkt 1. Ordstyrer Lene P.

Punkt 2. Referent Mikael

Punkt 3. Stella fremlagde regnskabet og det blev godkendt.
Det blev aftalt at der betales 50 kr. pr. person ved medlemsmøder til 
dækning af forplejning.

Punkt 4. Der har i 2018 været afholdt de sædvanlige skuer på Fyn startende med
Allerupgård Plagskue og sluttende med Fynboskuet, hvor 38 ponyer var
tilmeldt.

Der var Grill og Stutteriaften hos Stutteri Lyngholm 18. august. Det var 15.
års jubilæum med helstegt pattegris.

Punkt 5. Stella fortsætter som kontaktperson.

Punkt 6. Der var ingen forslag, som skulle medbringes til kontaktpersonmødet.

Punkt 7. Der var ønske om at flytte datoen for Fynboskuet, da skuet falder sammen
med bl.a. Egeskov Marked. Det blev besluttet at fastholde datoen, som er 
3. lørdag i september. Datoen for 2019 er 21. september.
Margit havde nogle forslag til forbedring af Fynboskuet samt en gammel
huskeliste, som kan bruges til skabelon for en ny.
Sasja foreslog at opbevare huskelisten elektronisk i f.eks. dropbox.
Sasja foreslog at holde mønstringskonkurrence i middagspausen.
Der er indkøbt plastickasser til opbevaring af materiel til Fynboskuet.
Vandrepokalen til bedste hingst er forsvundet og Rikke vil prøve at finde en
sponsor til en ny pokal.
Der var forslag om at 3. års hingste må deltage til Fynboskuet.

Punkt. 8 Stella ønskede at videregive opgaven som webmaster. Sasja ville gerne
overtage opgaven og modtager både gerne billeder og tekst fra arrangementer
fra område Fyn til avlsforeningens hjemmeside.
Materiale kan sendes til Sasja på e-mail: sasja@hjorslev.net

Punkt 9/10. Næste års medlemsmøde er 13. oktober 2019.

Punkt 11. Manngården har forespurgt på en erfaren ridepony på minimum 1
meter i stang.


