Bestyrelsen i Billund Trav A/S har holdt bestyrelsesmøde mandag den 18. december, hvor
bl.a. nedenstående emner blev drøftet.
Flotte præmiestigninger til hesteejerne
Sæsonplanen 2018 blev gennemgået, og herunder var det meget glædeligt at kunne konstatere, at præmiebudgettet for Billund Trav stiger med ca. 50% fra 1.700.000 kr. til 2.750.000 kr.
Det er især breddesporten, der tilgodeses, hvilket afgjort vil være med til at løfte sporten. De
primære løbsdage bliver torsdage og fredage, alle med spil i Skandinaviske puljer .
Ingen opkrævning af entré i 2018
I 2017 blev der opkrævet entré på 2 storløbsdage. Bestyrelsen har, efter at have evalueret
dette, vedtaget, at der ikke vil blive opkrævet entré i 2018.
Resultat af Spørgeskemaundersøgelse hos de aktive
Hen over efteråret blev der gennemført en Spørgeskemaundersøgelse hos trænere. Dette
gav masser af input til forbedrede forhold for såvel 2- som 4-benene aktører. En del af disse
input udmønter sig i forbedringer hen over vinteren. Bl.a. vil der i den nye sæson være plombering på alle gæstebokse (ikke hos vore trænere) op til løbsdage. Når man har brudt plomberingen, har man dermed accepteret boksens stand.
Der arbejdes med langsigtet renoveringsplan
Nu hvor der er klarhed om sportens fremtid, har bestyrelsen igangsat arbejdet med at udarbejde en langsigtet investeringsplan. Dette for at optimere alle banens faciliteter, så vi kan
stå bedst mulig rustet til de kommende års fremgang for sporten.
Herunder har vi haft besøg af Håkan B. Johansson fra Halmstad. Håkan er en af Europas bedste banemestre. Han kom med flere konstruktive input til optimering af vort banelegeme.
Men i hovedtræk var han meget begejstret for banens tilstand. Det er få ændringer, der skal
til for at det bliver helt optimale. Der er søgt om midler fra fællesskabet til dette, så vi genre i
det nye år kan præsentere en top arena til afvikling af vore Skandinaviske dage.
Med ovennævnte opdatering fra bestyrelsen, vil vi gerne ønske alle en Glædelig Jul og et
Godt Nytår.
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