Bestyelsesmøde d. 31.08.2021

Tilstede er: Dora, Kirstine, Kirsten og Jeanne
Referent: Jeanne
Dagsorden:
1. DM 2021 – feedback
Vi er alle enige om, at vi havde et rigtig godt Paint DM, hvor deltagerne virkede glade og stemning
var rigtig god.
Vi snakker om at lave en template, som kan bruges til afholdelse af DM fremadrettet. Både med
hvilke opgaver, men også hvornår opgaverne skal startes/løses.
Vi var glade for at kunne tilbyde quarter klasser i år og ønsker et fortsat samarbejde. Dog deltog der
ikke ligeså mange quarter heste, som vi havde håbet på, og vi snakker om, om det kan hænge
sammen med reining EM, som blev afholdt i samme weekend, samt at folk skal vide det, og corona
måske også kan have haft en påvirkning.

2. DM 2022
I starten af 2021 lavede vi et spørgeskema, hvor der bl.a. blev spurgt ind til, hvor medlemmerne
ønskede at afholde Paint DM. Her var der størst tilslutning for at skifte mellem Jylland og Sjælland.
Vi beslutter dog, at det bliver den nye bestyrelse efter generalforsamlingen, som der tager den
endelige beslutning. På nuværende tidspunkt står valget mellem Billund Ridecenter og
Kumlegården for afholdelse af paint DM 2022.
Vi snakker også om vores tilbud til Paint reining rytterne.
Der har som udgangspunkt ikke været mange Paint reinere med til vores tidligere Paint DM, og
hvad skyldes dette? Er det bundforholdende, eller at reining ryttere primært kommer, hvis der er
flere klasser at starte, jf. NRHA?
Vi snakker også om, at vi kan gå to veje for med Paint DM: APHA og NRHA, eller APHA og AQHA. Vi
ønsker fortsat at udbyde DM reining klasser, men har ikke besluttet, om de skal afholdes i
forbindelse med andre shows, (som i 2021), eller sammen med det store Paint DM.

3. Give away
Vi vil gerne vil afholde en give away igen, og vi beslutter, at det kunne være hyggeligt op til jul. Der
bliver både noget for medlemmer og ikke-medlemmer, så I kan godt glæde Jer.

4. Generalforsamling 2021
Vi planlægger at afholde generalforsamling d. 30. Oktober 2021 kl.14 i Vejle. Nærmere information
kommer. Det vil endvidere være muligt deltage via Zoom, men det er selvfølgelig en fordel, hvis du
kan møde op fysisk.

Bestyrelsen er rigtig glade for det arbejde og arrangement, som der bliver lagt i den nuværende
bestyrelse. Dora ønsker derfor at fortsætte som Formand, men står på valg ved denne
generalforsamling, og derved har alle mulighed for at stille op. Morten Søeby står også på valg
(bestyrelsesmedlem), samt 2 suppleants poster.
Så tag endelig kontakt til os, hvis du ønsker at stille op som kandidat i en af posterne – vi hører
meget gerne fra dig!
5. Euro Paint 2021
Vi snakker om Euro Paint 2021, og vi ønsker at lave et fælles opslag for at lykkeønske alle.

6. SEGES
Der har fornyligt været et møde i SEGES, hvor bestyrelsen ikke havde mulighed for at deltage.
Derfor var vi glade for, at Jørgen Sandholm tilbød at deltage på mødet, og vi afholder derfor et
informationsmøde for bestyrelsen med Jørgen Sandholm for at informere alle. Vi har også inviteret
Berit Rasmussen, da hun tidligere har siddet i bestyrelsen og beskæftiget sig med dette område,
ligesom hun er dyrklæge som Jørgen S.

7. PR udvalg
Vi har på det sidste ikke været så aktive i vores PR udvalg grundet mange andre opgaver. Vi
beslutter at genoptage PR udvalget, hvor vi i stedet for en fast ugentlig dag, nu har en fast uge
adgangen, hvor vi vil lave større som mindre opslag, være ansvarlig for at få delt stories på
Instagram mm. Vi glæder os til at dele en masse spændende med Jer!
Vi har fået fastsat en dato vedr. ’Frivillig Camp’, som vil blive afholdt i Jylland d. 8. – 9. Oktober
2021. Mere information finder du snarest på hjemmesiden samt de sociale medier.

8. Andre arrangementer
Vi arbejder på et samarbejde med Charlotte Lemming ved Djurs og Sjælland Horsepark, hvor vores
medlemmer vil have mulighed for at komme og prøve Mountain Trail. Charlotte Lemming har
netop åbnet Sjælland Horsepark.
Hun starter altid med at give information omkring banen og sikkerheden, inden man kan prøve
med sin hest.
Alle kan deltage, både ridende, fra jorden og børn.
Mere information vil komme, hvis det bliver aktuelt i år, da vi har årstiden lidt imod os. Og ellers vil
vi arbejde videre på dette i foråret 2022.
Vi ønsker at få genskabt mere aktivitet i de små facebook grupper for PHCDK, således at folk kan
dele deres passion, hjælpe hinanden, mødes til ridning eller kaffe.
9. Bestyrelsen 2022

Vi ønsker at foretage nogle vedtægtsændringer og vil arbejde på dette i 2022. Bl.a. skal det fremgå
tydeligt, hvem der er på valg det pågældende år, hvilke regler der gælder, hvis nogle trækker sig og
nye træder til mm.

Mvh.
PHCDK bestyrelsen

