Bestyrelsesmøde d. 20.05.2021, samt fortsættelse d. 26.05.2021:

Tilstede er:
Jeanne
Morten
Kirsten Callesen
Kirstine
Dora
Laura Sjønov
Freja Callesen
Ordstyrer: Dora
Referent: Jeanne

Første punkt på dagordenen vedrører Paint DM i Billund:
Vi mangler hjælpere til Paint DM, som afholdes i Billund d. 30. Juli til 1. August. Vi har flere forskellige
poster, som der skal dækkes, bl.a. hjælp i cafeteriet, ringstewards mm. Vi vil lave et opslag på de sociale
medier, men hvis du allerede nu har lyst til at tilbyde din hjælp, så ville vi blive utrolig glade for at høre fra
dig.
Vi gennemgår budgettet for DM, hvilket er en større opgave og fylder næsten resten af mødet. Her
diskutere vi bl.a. priser, herunder vores tilbud om weekendkort, både for rideheste, men også weekend
baby som er for 1 og 2 års heste, samt camping og cafeteriet.
Vi snakker også om, om det ville være muligt at lave et sted med en flot opstilling/baggrund, hvor man selv
kan tage fotos. Og vi vil tage ud til stedet og undersøge mulighederne. I samme forbindelse vil vi også kigge
på en location til Louise Buch Photography, som kommer Fredag og tager protræt foto med sort baggrund
ved bestilling – mere information følger på tilmeldingen samt på de sociale medier.
I forhold til Paint reining DM som afholdes ved Ride In d. 18. – 20. Juni, så vil Morten være tilstede hele
weekenden, og Jeanne vil være der den første halvdel af showet. De vil begge være der for at deltage, men
også for at repræsentere Paint.

Fortsættelse af møde d. 26.05.21:
Alle sender ideer til Dora pr. mail vedr. hvilke hjælpeposter, som der skal dækkes til DM.
Vi ønsker desuden at opstille stande til DM, og dette er noget som Kirsten vil undersøge nærmere -Tøv ikke
med at kontakte os, hvis du ønsker at opstille en stand.
Vi har fået lidt udfordringer i forhold til camping, da netop Billund har skærpede regler i forhold til
brandsikring. Derfor skal vi have autoriseret elektriker ud og tilsætte strømmen, og campingpladsen skal
brandsikres.
Louise Buch Photography laver selv et opslag på de social medier, som vi selvfølgelig vil dele.

Velkomstmappen: Vi mangler de sidste få detaljer, før at velkomstmappen lander i din postkasse. Dora og
Jeanne vil sidde med de sidste detaljer af layout, og Dora vil efterfølgende få det printet. Jeanne har
indhentet flere rabataftaler – I kan godt glæde Jer.

Generalforsamling:
Vi snakker om at tilbyde generalforsamlingen senere på året både fysisk og online. Vi snakker om, at vi
håber på at kunne se så mange som muligt fysisk, men at det er en gode måde at få så mange med som
muligt ved tilbyde online deltagelse.
Dora og Morten er på valg, så hvis du allerede nu er nysgerrig på at sidde bestyrelsen, så hører vi meget
gerne fra dig.
Vi beslutter også, at alle i den nuværende bestyrelse laver et lille skriv om, hvordan det er at sidde i
bestyrelsen.

