
Bestyrelsesmøde Dreki Vikingerne    Torsdag den 23/4 2015. 

Mødet blev holdt ved Bente og Preben  

Tilstede fra Bestyrelsen: Preben, Lene, Kim, Ejnar, Jan og Verner 

Tilstede fra Opvisningsudvalget: Diana, Ina, Bente og Lene. 

Fra opvisningsudvalget oplyser der at i uge 30 2015 er programmet med hestene nogenlunde det samme 

som sidste år.  

Markedspladsen på RVC. er ved at være færdig. 

Der er inviteret til 6 maj på RVC til opstart på havnebyggeriet. 

Vi har hørt fra Kristin fra RVC, at handelsfolkene med hestene gerne skal være de samme der går igen i 

handelssituationerne. Evt. 2 hold der skiftes til at være handlende. Vi talte om evt. at holde et møde først i 

uge 30, mellem de handlende og rytterne, så alle bliver og føler sig inddraget i skuespillet. 

Vi har aftalt at handelsfolkene kommer til evalueringsmøderne efter rideopvisningerne, så der kan ses på 

hvordan handelen og ridningen i denne forbindelse er gået. 

På informationsmødet i opstarten af uge 30, informeres der omkring dette. 

 

Uge 30 i 2015: 

Tilmeldingsfrister og aktivitetslister: 

Tilmelding og aktivitetsliste: Ansvarlige er Ejnar og Lene. 

Tilmeldingsfrist senest den 15/6 2015. Ejnar sender listerne ud og modtager dem med ønsker om mulige 

aktiviteter samt med tilmelding og betaling for uge 30. Betaling er lig med deltagelse i uge 30. Sammen 

koordinerer de aktivitetslisterne og laver dem til vikingerne, så de kan se hvad de skal lave i uge 30.   

Ina køber noget mønsterpapir så der kan aftegnes tøjmønstre, så bøgerne ikke forsvinder fra RVC. 

Mad uge 30: 

Ejnar forhører Hviding Forsamlingshus om tilbud/forslag på mad til uge 30, og bestyrelsen tager beslutning 

om ugens menu. 

Der afholdes en festsaften onsdag aften. Der kan ikke inviteres gæster denne aften. Der er fællesspisning, 

dessert, festlege og hyggelig samvær. 

Ang. Festteltet i uge 30: Ansvarlig er Jan, der tager kontakt til Tinghøj festudlejning. 

Polititilladelse til rideturen til Ribe: Ansvarlig er Preben. 

Deltager pris i uge 30: Voksne over 25 år 500 kr. Unge under 25 år 250 kr. 

Anne Mette Lyhne indkøber en klægfanger til uge 30. 

Referent 

Jan 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


