REFERAT - KREDSUDVALGSMØDE – 4. OKTOBER 2017
Referent:
Deltagere:

Pernille Dohlmann
Herdis Aagaard Petersen, Janni Ysbæk-Nielsen, Dorthe Sørensen, Linda
Wind

Deltager fra bestyrelsen:
Afbud:
•

Evaluering af træningsopstart 2017/2
(holdene)

113 indskrevet på hold.
Fin opstart.
Der var kun to på Pi´s hold til at starte med,
men der er flere nu og hun hjælper også Linda
med store hvalpe, når hun har tid.
Der er et par stykker på Lindas hold der ikke
har betalt, det tjekker Linda op på.

•

Emner til fællesmøde.

Vi laver et særskilt notat med emner.

•

Ringtræning i 2017/2 sæson, samt
evaluering af sommerringtræning.

Sommerringtræning var rigtig god. René gjorde
det på en ny måde, der virkede rigtigt godt og
gav god inspiration.
Det vil vi gerne gentage næste år, hvis René vil
og kan.
Vibe og Vibeke G. står igen for vinterringtræningen i ridehuset, med Henning som
træner.
Opslag skal laves.

•

Opstart af sportræning torsdag. kan det
evt. blive lørdag pga. vinter?

Marianne kan ikke om lørdagen, men måske
søndag.
Herdis og Britta er typisk på sporet om
søndagen, så måske kunne det kombineres med
træning om søndagen ind i mellem.

•

Grusbane m/lys – er det i gang?

Stig har haft en dialog med kommunen, som
har været på besøg herude. De talte om den
grusbane der ligger overfor Marie Kruse skole,
hvor der er lys og parkering lige ved siden af.
Umiddelbart kan de ikke se noget problem med
at vi kan være der og vi kan måske også få en
brik til at tænde og slukke lyset med.
Kommunen vil tale med Farum Park, om de vil
tillade det.
Vi krydser fingre for at vi får lov.

•

Lysbane – hvilken fordeling?

Forslag, hvis vi får lov til at låne en lysbane:
Mandag - IPO
Tirsdag - selvtræning for alle
Torsdag – C-træning
Samtidig skal vi forsøge, at der altid er en til
stede med en ”lysbrik”.

•

Dommer FP (SV)

Hvis det skal være en SV-dommer, så er der
kun Peter og Lene. Det kan ikke lade sig gøre at
finde en dag med nogle af dem, så måske bliver
det med en dommer der ikke er SV.

•

Evt. UHP i år eller skal/kan det vente?

Vi venter til foråret hvor der er flere klar. Vi
melder datoen ud, så folk kan nå at træne op til
det.

•

Årets hund

Vibeke Lintz Jørgensen har overtaget ansvaret
for årets hund fra Michelle.
Tak til Michelle for indsatsen, med at holde styr
på alle pointene.

Eventuelt:
•

Bhuuu emner

Diskussion af emner.

•

Førstehjælpskasse

Vi skal have fyldt førstehjælpskassen op, der
mangler i hvert fald plaster. Janni sørger for
dette.

•

Årets hund billede

Det er den der har årets hund, som er ansvarlig
for at der kommer billede op i klubhuset. Vi har
rammer i kredsen.

