Fællesudvalgsmøde 23/4-13
Mødt:
Flemming Nielsen, fmd. VK, tlf. 40 44 78 43, Flemmingtversted@gmail.com
Anne Grethe Nørgaard, VK, tlf. 51 18 42 47, oleag@vip.cybercity.dk
Ronja Christensen, Holt, tlf. 26 79 73 50, ronja-w-christensen@live.dk
Henrik Steen, Holt, tlf. 30945203, henrik@janelund.dk
(i stedet for Annette Neergaard, tlf. 21 67 48 62, anette.neergaard@aol.dk)
Frank Mølgaard Olsen, Holtegaard, tlf. 20 27 21 96, post@hotegaard.info
Lone Due Bak, Holtegaard, tlf. 25 39 17 97, lone@holtegaard.info
Dagsorden
1. Evaluering af åbent hus 14/4-13
2. Nordisk Mesterskab
3. Aktuelle sager og fælles arrangementer
4. Næste mødedato
6. Evt.
Ad 1
Evaluering af åbent hus:
Dejligt med så mange mennesker - de kom løbende hele dagen.
Kuskene kørte 3,5-4 timer med masser af mennesker.
VK havde delt flyers ud til åbent hus hos Kinnerup og Helgstrand - det gav god bonus.
Tak for det store arbejde. Derudover var der lavet plakater og sendt besked rundt pr. mail og
på Facebook. Holt vil gerne hjælpe med det en anden gang. Koordinering...
Kan vi selv gøre mere for at få presseomtale efterfølgende?
Bedre planlægning og tydeligere aftaler vil få tingene til at glide lidt lettere næste gang. Kommunikation er vigtigt! Det kunne evt. løses med et informationsmøde for alle kuske, ryttere
og hjælpere, så alle kendte programmet og planerne for dagen. Repræsentanter for begge
foreninger skal give fælles beskeder sammen.
Der kan altid ske uventede ting som f.eks. at islænderne ikke var vant til så meget postyr.
Alt i alt var det en god oplevelse - men vi skal lære af de ting, der kan gøres bedre.
Husk at tage hensyn til andre heste-relaterede arrangementer i omegnen.
En hesteweekend på Try-kanten... ? Andre aktører?
Næste gang - 6. okt. - prøver vi at rette det til. Janni og Birthe er koordinatorer.
Ad 2
Nordisk Mesterskab: Sidste tirsdag i hver måned holdes der møde - på tirsdag bliver den
ansvarlige for hjælperne informeret og vil kontakte Holt med henblik på arbejdsopgave.
Plan for plads m.m. sendes på mail.
Ad 3
1.
Tiltag med Hov-foredrag afholdes i fællesskab med VK i kuskestuen.
Pris kr. 20,- for medlemer af VK og Holt - ikke medlemmer kr. 50,- Holt har fundet en sponsor
til at dække udgiften til dyrlægen. Flyer udsendes snarest...
2.
Skal vi lave ringridning/ringkørsel sammen?
Holt overvejer at lave det i forb. med indvielsen af ridestierne. Der er dog Hjørring Dyrskue
fredag og lørdag før. Måske passer det bedre til d. 6. oktober.

Lone Due Bak og Frank Mølgaard Olsen, V. Hassingvej 39, 9330 Dronninglund

3.
Fælles køre- og rideture bør opstå spontant mellem medlemmerne, men er en rigtig god idé.
4.
Holt vil afholde et “Lær din hest at kende”-kursus for alle aldre - rutinerede og nybegyndere.
Det kan evt. også sendes ud i fællesskab.
5.
Fælles agility-bane i krattet vest for hallen - kan evt. laves som et fælles projekt.
Anne Grethe fintænker og arbejder videre med idéen efter NM.
6.
Hvis Holt ønsker at ride ind på VKs forhindringsområde, skal man have tilladelse først.
7.
Open By Night i Dronninglund - hvis VK har lyst til at deltage er det fint - Holt vil gerne uddele
flyers om NM.
8.
Holt holder sommerlejr d. 8.-11. august
Ad 4
Næste møde afholdes kl. 19.30 d. 22. august
Ad 5
Eventuelt: Flemming har fået ny hest - igen.
Adfærdsvanskelige heste - tilridning - hvordan vender en hest? Mange andre gode diskussioner...
Tak for god ro og orden :-)
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