
Referat Sól udvalgsmøde d. 23. Januar 2023 

Deltagere: Britt Werner Raabyemagle, Maria Kristensen, Rikke Svane, Charlotte Schmidt, Elin Gran, Gitte 

Vendelboe Andersen, Marianne Høgh 

Referant: Maria Kristensen/Marianne Høgh 

Kort beskrivelse af udvalg i løbet af tiden, og hvad der er lavet, for kort at informere de nye 

udvalgsmedlemmer. 

Evaluering af medlemsmøde: Der var 18 deltagere til medlemsmødet og dermed en smule svært, at komme 

noget videre, da vi ønsker at alle skal høres, så vi kan finde opbakningen til aktiviteter, som alle kan melde 

ind med.  Drøftelse om et evt. anonymt spørgeskema til Sólmedlemmer for at høre om deres ønske, behov 

og hvad medlemmerne kan byde ind med?  

Der var til medlemsmødet et ønske om stævner, hvor der ikke kræves Licens. For udvalget giver det ikke 

mening at afholde stævner udenom DI, da vi anser det for vigtigt, at få bedømmelse af en kvalitet som en 

dommer uddannet af DI giver. D-Licens koster 300 kr om året. Sóludvalget er åbne overfor at andre 

medlemmer i klubben afholder Stævner uden Licens og uden DI-dommere. Men vi vil også gerne bakke op 

om at vores medlemmer deltager i vores søsterklub FAXI til deres træningsstævner/kaffetølt. 

Der skal laves en opdateret stævnehjælperliste, dette informeres der om i Nyhedsbrev. 

Tilbageblik på 2022, viser at vi har lavet en del, og det har været sjovt, især cup bliver omtalt, den kræver 

en del, men er en mulighed at kunne komme til at ske igen. Men det er kun en mulighed.  

Vi har fået en uofficiel henvendelse fra Jörfi. Marianne kontakter Jörfi og beder om en officiel henvendelse.  

Vi prøver og høre om D4 Horseshow bliver til noget, da vi så muligvis vil planlægge et 2 dags stævne. Et DRL 

sportstævne den ene dag, og et DRL Gædingakeppni DRL op til D4 Horseshow. Maria forhører sig om en 

mulig pris på bokse. (24-25 juni) 

Vi vil anmode bestyrelsen om at sende alt fra DI til vores Sol mail, så vi selv kan sortere i hvad vi mener er 

vigtigt. 

Det er muligt med et forårs træningsstævne vi afprøver d 25. marts afhængig af om Britt kan skaffe 

dommer.  Minimum 20 deltagere.  

D 8 september træningsstævne/fælles spisning med ca. start kl 16 afslutning med spisning (nem mad, en til 

at stå i køkkenet) britt spørger Pia om hun kan dømme.  

Eventuelt  

Britt arbejder videre på indvendigt hegn på Ovalbane 

  

 

 

 

 



 

 


