
Bestyrelsen for Billund Trav A/S har holdt møde tirsdag den 18. april.  
Herfra følger nogle at de ting, der blev drøftet. 
 
Ekstra løbsdag  
For at styrke breddesporten på vor bane, er det besluttet at afvikle en Sportsdag lørdag den 
5. august. Efterfølgende har Sportssekretariatet dog meddelt, at man alligevel ikke kan an-
befale en afvikling denne dag, da man er bange for, at løbsdagen vil tage heste fra NM-
arrangementerne i Billund og Odense ugen før. Der arbejdes nu med at finde en alternativ 
dato senere på året. 
 
Fokus på Sprintermesterdagen 

For at sætte mest mulig fokus på Sprintermesterdagen, er der bestilt bannere til opsætning 

ved de største indfaldsveje til Billund. Der vil som optakt til løbene være musikalsk under-

holdning ved hovedbygningen fra kl. 12.00 til kl.13.00. Der vil som de seneste år være 

Tombola med masser af flotte gevinster. 

Såfremt der er interesse for det, vil der blive serveret en lækker buffet med Glaseret skinke 

med salat og flødekartofler i Festteltet. Prisen bliver kun 150 kr. inkl. spillekuponer for 30 

kr. Du kan se mere på http://www.fritilmeld.dk/billundtrav  

Arbejdsdag 

Husk at der er stor arbejdsdag lørdag den 20. maj. Vi starter med morgenkaffe i Cafe 

Staldsvinget kl. 08.30. Der sluttes med et let traktement kl. 14.00. Vil du hjælpe? Så tilmed 

dig på tlf.: 888 112 04 eller på mail info@billundtrav.dk 

Stor aktivitet i Ponyklubben 

Der er for alvor stor aktivitet i Billund Pony Travklub. Det er såvel blandt de ”gamle med-

lemmer” som hos de nye. Siden årsskiftet er der kommet op mod 15 nye medlemmer. 

Vin– eller Ølsmagning 

På løbsdagen fredag den 6. oktober arbejdes der på at lave enten vin– eller ølsmagning. Så 

sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du vil være med til nogle hyggelige stunder med 

fine væddeløb, god mad og noget godt at drikke. Mere herom på vor hjemmeside. 

Bestyrelsens sammensætning 

På generalforsamlingen i Billund Trav A/S tirsdag den 25. april var der genvalg til besty-

relsen af Peter Fog, Jens Rønnow og Erik Munk-Christensen. De udgør sammen med An-

ders Hansen, Thomas Peter Thøgersen og Peter Hansen den siddende bestyrelse. Efterføl-

gende har bestyrelsen konstitueret sig med Peter Fog som formand og Leif Skov som 

næstformand.  

Årets økonomiske resultat udviste et underskud på 2.081.545 kr., hvilket var lidt bedre end 

budgetteret. 
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