
Statusreferat fra møde Islænderudvalget den 16. december 2021. 

Tilstede:  Marianne, Vibeke, Lotte, Stine og Merete. 

Fraværende:  Britt  

 

1. Referat fra sidste møde. 

Er desværre først for nyligt kommet på hjemmesiden. Det var sendt til webmaster, der havde 

overset det.   

 

2. Evaluering 2. del Islænder Cup den 28. november 2021. 

Stor ros fra deltagerne både til afvikling af arrangement og til dommer, for de mange gode 

kommentarer.  

Vi skal have lavet en ”kontor kasse” til sekretariatet, så vi ikke mangler noget. (Merete igangsætter) 

Tilfredsstillende økonomi. 

 

3. Planlægning af 3. del af Islænder Cup den 30. januar 2022. 

Marianne sørger for oplæg til Sporti. 

Vi er enige om at bruge en dommer, hvilket Britt har sørget for. 

Praktiske ting får vi styr på til næste møde. 

 

4. Øvrige aktiviteter. 

Kommende skovture planlægges af Vibeke. Kirsten Jensen har budt ind og vil gerne bidrage      . 

Vibeke taler med Kisten og aftaler nærmere. 

Til vores tirsdag´s ridning i lige uger har der de sidste 2 gange været stor tilslutning. Alle deltagere 

opfordres til at byde ind med forslag til aktiviteter, og må meget gerne stå for tilrettelæggelsen. 

Klubaften den 25. januar med Tove Due er nu på klubmodul, så der er mulighed for tilmelding. Der 

er arrangeret fællesspisning kl. 18,00 for dem som har lyst. 

Merete arbejder på et kursus i Icetest som evt. kan udbydes til andre klubber på Sporti. 

Det arbejdes på 2 større stævner i 2022 på vores ovalbanen.  

Regler for klubmesterskab drøftes på næste møde, da vi er enige om, der skal ske en tilpasning. 

Vi arbejder på flere foredragsaftner og medlemsmøder i 2022. Alle er velkomne med forslag. 

 

5. Ovalbanen. 

P.t. ingen planer om at lukke den for vinteren, da den stadig er god og fungere fint. Der vil blive sat 

skilt med lukket op, hvis det bliver nødvendigt. 

Kørefolket er meget glade for den nuværende bund på inderbanen og ønsker ikke ændringer. Vi 

skal finde en løsning på, hvad vi så gør med ”indersiden på langsiderne”. I udvalget er der stemning 

for, det bliver opsat hegn som på den øvrige del, blot lavere. Merete undersøger priser. 

Banen er nu godkendt i DI og fremgår af DI´s hjemmeside over godkendte baner.       

 

6. Næste møde. 

Den 24. januar 2021 hos Merete 

Ref.: Merete 


