
Sól udvalgsmøde d. 6. December 2022 
 
Deltagere: Lone Wallebo, Merete Andersen, Gitte Vendelboe, Marianne Høgh, Britt 
Werner Raabyemagle(på facetime) 
Fraværende: Maria Kristensen. 
 
1) 
Nytårskeppni. 
Vi har brug for nogle hjælpere til Nytårskeppni 2022 
Heldagsspeaker: Lone foreslår Annette Klamer, og tager kontakt til hende. 
Dommersekretær: Gitte V tilbyder sig som dommersekretær 
Dommerløber: Britt foreslår Jane Hald og kontakter Jane. 
Regnskab: Merete tilbyder at lave regnskab 
Rytternumrene: Rytternumrene ligger i Ohr. 
Dommerbrev: Britt har skrevet dommerbrev til dommer. 
Infobrev: Marianne skriver infobrev til deltagerne efter sidste tilmeldingsfrist. 
Hjælperplan: Marianne laver hjælperplan, husk fejning og gulvvask efter stævnet. 
Kiosk: Marianne kontakter Lisbeth og forhøre hvor mange hjælper L har brug for. 
Barnepleje: Marianne kontakter Kenneth og forhøre om han kan. 
Rytternumre uddeles ved indtjekning. 
 
2) 
Dansk Islandsheste Forening har afholdt generalforsamling. Bestyrelsen havde fravalgt, at 
deltage og havde ikke videregivet delegeret fuldmagt til Islænderudvalget, hvilket 
Islænderudvalget er rigtig ærgerlige over. 
 
3) 
Der er problemer med, at vores ranglisteresultater ikke ligger tilgængeligt på 
hjemmesiden, webmasteren arbejder på sagen. 
 
4) 
Det planlagte stævne i februar er aflyst og der er ikke planlagt yderligere stævner i 2023. 
 
5) 
Vi indkalder til Sól medlemsmøde, via klubbens hjemmeside, datoen bliver d. 17. Januar kl 
19.00 Vi servere kaffe og hjemmebag. Marianne indkalder og vedhæfter dagsorden. 
 
6) 
Vi undre os over at vi var blevet lovet tilsåning af skrænt, dette har bestyrelsen desværre 
ikke imødekommet.  
 
 



 
7) 
En sponsor har kontaktet Islænderudvalget om at sponsorere en del af hegnet til indvendig 
side at langsiden på ovalbanen. Den primære placering skal være på indvendig side af 
ovalbanen, -på langsiden. Islænderudvalget har videresendt materiale om dette til 
bestyrelsen og håber at bestyrelsen er villig til at donere restbeløbet. 
 
8) 
Sekretariatsvogn! Vi ønsker os en sekretariatsvogn. Vi har fundet en vogn den koster 
80.000 kr. Bestyrelsen er orienteret om dette. 
 
9) 
Islænder onsdage. 
Der er desværre aldrig andre end udvalgsmedlemmer der kommer med forslag til hvilke 
aktiviteter der skal foregå, ligesom der heller ikke er nogle der tilbyder at arrangere. 
Udvalget har i et nyhedsbrev gjort opmærksom på at andre meget gerne må byde ind. 
 
10) 
Merete Andersen har desværre valgt at melde sig ud af Sól udvalget. Dette er udvalget 
ærgerlige over og takker Merete mange gange for hendes meget store engagement og 
indsats, i Sól, igennem årene. 
 
Næste udvalgsmøde bliver d. 25. December kl 17 via FaceTime. 
 
 
 
 
 


