
Statusreferat fra møde Islænderudvalget 14. juni 2022. 

Tilstede:  Marianne, Vibeke, Britt, Merete. 

Fraværende:  Gitte L. og Stine. (begge har meddelt de trække sig fra udvalget) 

1. Evaluering stævne den 8. juni 2022. 

Meget stor tilslutning med venteliste. Kæmpe ros fra deltagerne både med hensyn til stævnets 

afholdes og banens kvalitet.  

En kæmpe tak til alle hjælpere både før og under stævnet, uden jer var det ikke lykkedes       

Evaluering efter sidste stævne med mere detaljeret drejebog har givet mere ro inden og under 

stævnet. Drejebogen vil løbende blive justeret. 

Kabel til netadgang var desværre ikke som lovet af bestyrelsen installeret inden stævnet, men ved 

hjælp af (privat) indkøb af kort, lykkedes det at gennemføre stævnet.  

Kiosk: fungere godt med grill på pladsen, og der var stor omsætning. 

Økonomiske har det givet pænt overskud. 

Foran banen ved tilskuerpladserne og campingvognen er der meget pladret.  

Flere skal have koder til Icetest – Marianne kontakter Andreas/DI 

Overalt på pladsen var der ryddet flot op og alle steder samlet lort op, så der var pænt til dressur og 

springstævnet dagen efter      

 

 

2. Kommende  aktiviteter:  

Voksenridelejr: Den 12.-14. august 2022 med fokus på valgfrie rideaktiviteter, 

  socialsamvær og god mad. 

Indbydelsen blev finjusteret og er nu klar til offentliggørelse. Vibeke er 

tovholder. 

 

Træningsstævne: Den 8.10.2022 på ovalbanen og ved dårligt vejr i ridehuset. 

Under stævnet vil deltagerne få speaket feedback af dommer og evt. senere 

på dagen mulighed for at ride det samme program.  

Britt booker dommer/instruktør og Merete Ovalbane og ridehus. 

 

Foredragsaften: Kombineret med medlemsmøde den 30.08.2022 

  Foredragsemne Alrid – Marianne tager kontakt til foredragsholder. Alternativ  

  Pulsmåling. 

 

3. EVT:  

Kommunikation: I udvalget skal vi begrænse kommunikationen i messingtråden, specielt hvis vi 

 har nogle negative kommentarer - gem dem til mødet. Vi har alle et  

 arbejde og begrænset tid til at svare i hverdagen. De fleste ting kan vente til      

 næste møde og så kommer de med i referat. 

Kurser: Der er af nogle af klubbens medlemmer rejst kritik af, der på ovalbanen 

afholdes kurser som ikke er opslået på klubbens hjemmeside, (afholdes 

åbenbart for en lukket kreds), så klubbens medlemmer ikke har mulighed for 

at tilmelde sig. Hvis der er afholdt sådanne kurser, er det bestyrelsen som 



har godkendt disse og ikke Islænderudvalget. I islænderudvalget er vi helt 

enige om, at alle kurser selvfølgelig skal være tilgængelig for klubbens egne 

medlemmer.  

Ridehustider: ønsker sendes til bestyrelsen med følgende prioriteringsrækkefølge:  

• Tirsdag hver anden uge kl. 19,00 

• Torsdag hver anden uge kl. 19,00 

• Onsdag hver anden uge kl. 19,00 

 

Ovalbanen: Vi har følgende ønsker til og omkring ovalbanen til bestyrelsen: 

➢ Blomsterfrø på skrænten (er ansøgt – intet svar – er for sent i år) 

➢ Studsning af træer mod nabo – en del grene hænger over banen 

➢ Påfyld foran tilskuerpladsen – meget pladret – gerne stenmel 

➢ Indkøb af køkkenvægt til stævne-udstyrskassen  

➢ Stævne sekretariat /hus Vi håber Islænderudvalget bliver inddraget 

med hensyn til udformning/placering og størrelse. 

➢ Indkøb af 4 stk. epad m/kort. (3 til dommersekretærerne – 1 til 

indtjek) 

➢ Rydning af nogle buske på skrant mod containerpladsen og 

opsætning af bænke. 

➢ Nøgle så vi har adgang til vores rekvisitter.   

 

4. Næste møde: den 23.8.20202 kl. 19,00 hos Merete 

 

 

Ref.: Merete 


