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Deltagere
Asge Nilsson
Jytte N. Madsen
Fritz Hansen
Sisse Dahlin

Afbud
Niels True
Bertine Davelaar

Referent
Asge

Godkendelse af referatet fra forrige bestyrelsesmøde
Referatet er godkendt, og sendes til hjemmesiden.

Meddelelser fra formanden
Hestedata
Jytte bestiller en ny kode til hestedata.

Købeloven
Der er sket ændringer i købeloven i forhold til køb og salg af heste, så det ikke længere går
ind under et forbrugerkøb. Umiddelbart træder det først i kraft i Danmark 1. januar 2022,
selvom det er vedtaget i EU fra 1. juli 2021.

Internationalt møde
Englænderne har udsendt at de forventer at afholde det internationale møde henover uge
30, hvor der vil være flere forskellige virtuelle møder. Det var planlagt til at skulle ligge i
slutningen af august. Vi melder tilbage at det ikke passer os særlig godt i den periode, da det
ligger midt i sommerferien, og tæt op af Festivalen.

Meddelelser fra Stambogsudvalget (Jytte og Lene)
Landsudvalgsmøde 18/8

Meddelelser fra Arrangementsudvalg (Fritz, Asge, Sisse)
Høstmøde
Foreløbigt planlagt til 9. oktober, men vi tager det op igen efter Festival

Festival
Indtil videre er det meget småt med tilmeldinger, men der er stadig 6 dage til sidste
tilmelding. Vi håber og tror på at der nok skal komme tilmeldinger nok til at det kan løbe
rundt.
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Der er lidt problemer med tilmeldingssystemet på hjemmesiden, vi håber på at Niels får styr
på det hurtigst muligt.

Vi holder møde onsdag d. 14. juli kl 20, da vi her bør have styr på antallet af tilmeldinger.

Ansvarsområder
Fritz har sørget for at der er nogle bygninger vi kan benytte derude, og han har arrangeret
med noget cafeteria af en slags, så det er muligt at købe mad.
Vi kan låne forskellige materialer af Brahetrolleborg foreningen, til sådan noget som
opbygning af baner og skraldespande.
Fritz har flere møder planlagt, så der kan komme styr på de sidste detaljer i forhold til
pladsen.

Hjælpere
Der mangler stadig hjælpere til diverse opgaver.

Meddelelser fra Markedsføringsudvalg (Anja, Bertine og Asge)
Intet at bemærke

Meddelelse fra kasseren om foreningens økonomi
7 nye indmeldelser i foreningen de sidste par måneder, vi forventer at der kommer nogle
flere her op til sidste tilmelding til festival.

Regionerne
Intet at bemærke

Evt.
Intet at bemærke
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