
Statusreferat fra møde Islænderudvalget 9. maj 2022. 

Tilstede:  Marianne, Vibeke, Britt, Merete. 

Fraværende:  Gitte L. og Gitte V. 

1. Evaluering stævne den 21. april 2022. 

32 starter som alle var meget tilfredse med arrangementet. Tilfredsstillende overskud.  

Der var kæmpe udfordringer i sekretariatet p.g.a. udfald trådløs internetforbindelse til ticker. Vi har 

ansøgt bestyrelsen om, vi hurtigst muligt for lagt kabel med strøm og internet op på pladsen. 

Lisbeth har efterfølgende oplyst, hun forventer det bliver gjort inden stævnet den 8.6.2022      Det 

giver også nogle udfordringer, vi ikke som både spring- og dressurafdelingen har et ”sekretariat”. 

Kiosk: fungere godt med grill på pladsen, dog skal vi have et køleskab og flere hjælpere, da der blev 

drevet ”rovdrift” på Randi. 

Selve stævnet hang på lidt for få hænder, så fremadrettet skal arbejdsopgave og ansvarsområder 

deles mere op. Der er også en forventning til, alle i udvalget deltager i forberedelserne, under 

stævnet og til oprydningen. Selvfølgelig kan vi alle være forhindret, men vigtig vi så melder fra, når 

datoerne planlægges, så vi ved hvilke ressourcer, der kan trækkes på. 

Enighed om, vi fremadrettet skal have et møde før stævnet og kort efter et evalueringsmøde. 

 

2. Gædingakeppi aftenstævne den 8. juni 2022. 

Max. Antal deltagere 40 stk. – der er allerede stor interesse. 

Marianne sætter stævnet op i ticker  sammen med Merete. 

Sekretariatet: Lone, Britt og Merete 

Dommersekretærer: Vibeke, Gitte V. og Mette. 

Kiosk: Lisbeth som skal have hjælp. 

Dommerkontakt: Stine 

Dommerborde klar med forplejning inden stævnet: Gitte V. 

Dommerforplejning: Stine undersøger hvad de ønsker – er det ok med Sandwich og pastasalat. 

Pressedækning: Merete kontakter Nordvest Nyt. 

Fotograf: Merete kontakter Nanna. 

 

3. Øvrige aktiviteter:  

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

  socialsamvær og god mad. 

  Vibeke inviterer til møde i OHR, hvor vi håber mange vil møde op 

  og deltage i planlægningen af aktiviteterne og forplejningen. 

Foredragsaftner: Vi går i tænkeboks hvilke – vil gerne have 1-2 i år.  

  

 

4. Næste møde og vigtige datoer. 

Den 02.06.2022 kl. 19,00 hos Merete – stævneforberedelse.  

Den 07.06.2022 kl. 18,30 Praktisk arbejde/klargøring af stævne. 

Den 14.06.2022 kl. 19,00 Evaluering af stævnet. 

 

 

Ref.: Merete 


