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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i D6. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag d.15.09.15.  kl.19.00 . 

 

Sted:  Svanekegården, Skippergade 6, Svaneke. 

 

Deltagere: Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Kina VNKR, Mie NLR, Ann 

Charlott og Helle NBKR, Tine ØMKR, (Karen-Lisbeth) og Anette.  

    

Afbud: Thomas. 
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.04.05.15. + d.16.06.15.) 

Ref. af D6-Best.møde d.04.05.15., pkt.3: 2000,-kr. (Dressur), 2000,-kr. (Spring), 1000,-kr. 

(Terræn). 

a. Evaluering af kværken. (Referat af Hastemøde d.16.06.15.) 

”Hestens Dag” blev aflyst af Charlotte Berg, Travbanen. Frostegård var lukket t.o.m. 

d.3/8-15. AC udtrykker stor tilfredshed med Dyrlæge Flemming Kofoed, som har været en 

virkelig god støtte m.m. under hele forløbet. => Vi gjorde det rigtige!  

02. Orientering fra DRF 

Ingen deltagere fra Distrikt 6 ved mødet d.1/9-15. 

03. Økonomi 

Mail á 14.sept. fra Karen-Lisbeth vedlagt protokollen. 

Berider (via Lisbeth K.) fungerer fint. 

Sponsorat fra Sydbank er modtaget + udbetalt. 

Annoncer for 1.halvår – ok. 

Military – iflg. Kennet et overskud på 8.573,-kr. Der udmeldes et kontonr. (en 

beholdningskonto) til ”Juntaen” til indbetaling. Klubberne skal fremover betale direkte til 

baneejerne.  Subaru Cup – der er betalt til baneejerne. 

Der er modtaget og udbetalt rejsefondsmidler til kat.2 og 3, kat. udbetales dog først i slut dec. 

Øvrige indtægter = staldleje. 

Udgifter til hjemmeside = design af ny hj.side samt slutbetaling til tidl. Webmaster. 

Forventet endeligt overskud = 5.000,-kr. 

04. Formand 

a. Evt. Sponsorudvalg. 

I sin tid skaffede Ingrid K.L. 20.000,-kr. i sponsorater. Sydbank er foreløbig kunsponsor i 

2015. Vi ønsker få men storer sponsorer. Vi forsøger at nedsætte et Sponsorudvalg på 2-3 

personer. 

b. Møde med Anja Heinsen, DRF. 

Mødet gælder Klubbestyrelser. A.H. har endnu ikke meldt tilbage. Ole kontakter igen. 

c. Møde med repr. fra DRF. 

Mødet gælder D6-Bestyrelsen. Ole rykker Gen.sekr. 

d. TD- temadag i Distrit 6. 

D.19/10-15.  kl.17.30 hos Marianne B.I. med 2 repr. 

e. Vandrepokaler. 

Vi har 2 fulde pokaler, de opbevares fremover hos sidste vinders klub. Pony Kat.1 – 

Spring (NLR), Pony Kat.1 – Dressur (NLR). Distr. køber 2 nye pokaler (Ole). 

f. Ole + ”Juntaen” holdt møde i juni. 

D6-Bestyrelsen har fået regnskabet, men ikke pengene. 

 

05. Stævnekoordinator 

a. TD´ere ved stævner. 

Der var ingen TD´ere ved stævnet i MBR, skyldtes sygdom + misforståelse. TD´erne skal 

selv holde sig á jour ført/komme til stævner, evt. sørge for afløser. 
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b. Nye D-springdommere. 

Det tager 1 år at blive D-dommer + endnu 2-3 år at blive C-dommer. Vi ønsker gerne nye 

yngre kræfter i D6. Vi spørger evt. emner (en enkelt har allerede givet tilsagn). 

c. DRF  GO! 

Beder om at rette op på metoder til udskrevne prop.     Ole: obs. på prop. (NLR). 

(Husk stilklasser til både heste og ponyer hver stævnedag). 

       

06. Distriktets hjemmeside 

Billeder skiftes jævnligt. Ole opsiger det gamle webdesign. 

07. Kurser 

a. Ryttermærkekursus. 

Der har været flere forespørgsler. Hanne Funch starter undervisning op i 3.+4.grad d.5/10-

15. i MBR. Tilmeldingsfrist d.27/9-15. Ole sætter det på hjemmesiden. 1.+2.grad (i 

klubregi) hviler pt. Tine har 2 dommer-rejser i nærmeste fremtid. 

b. Klar-Parat-Start-Kursus. 

Ole snakker med Jens. Evt. i nov. 2015, ellers i jan.2016. 

08. Nyt fra klubberne 

ØMKR:  Lidt tungt, kun meget få hjælpere. Mange tilmeldte til springstævnet, derfor gennem- 

               ført. Har droslet lidt ned pt. 

MBR:    Også tungt at finde hjælpere. Ellers går det godt. Distrm. i spring gik godt. Klubm.  

              druknede lidt. 4/10-15. BM i Terræn. Ny bund har fået ros. 

NEXØ:  Distrm. i dressur gik godt.  Klubm. gik godt.   19/9-15. Klubfest.  

VNKR:  Også et stort hjælper-problem. Prøver at sætte i system via medlemslisten. Military  

               gik godt. Klubm. gik godt. Ny fiberbund er ok, passes af fast banepersonale. Ponylejr  

               med ca.20 deltagere. 

NBKR:  Stille sommer pga. kværke. God info på FB. Også stort hjælper-problem. Rart, når vi  

              Hjælpes ad på tværs af klubberne. Lidt problemer med bunden (flytter sig).Vandings- 

              anlæg – øv! Springstævne d.19/9-15. Bytter om på heste/ponyer. Nye spring til stæv- 

              net. Pokalfest d.18/9-15. 

NLR:     Mie har ikke selv været så meget på banen i sommer (pga. arbejde). Klubben skal ha- 

              ve ny dressurunderviser. Klubm. blev rykket ind pga. vejret. 

              En løsning på hjælper-problemet kunne være:  % hjælp => % stævner næste år. 

              Barsk og hård – men virksom! 

 

Evt. pkt. til Stævneevalueringsmødet: ”Frivillig-hjælper-bank” – sjovt + fællesskab.     
     

09. Eventuelt 

a. Tine: Er der en oversigt, hvor man kan se pris på TD´ere m.fl.? 

500,-kr. for en hel dag (over 4 timer), 250,-kr. for under en hel dag (4 timer).  

b. Ole: Hvordan gik den fælles ridelejr? 

Marianne: Det gik fint, evt. små justeringer.     

c. Spiltovene/boksene på Travbanen. 

Problemet endnu ikke løst. Karen-Lisbeth kontakter Charlotte Berg. 
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10. Næste møde 

Tirsdag d.20.10.15. kl.19.00 i VNKR. 

Møde med ”Juntaen” inden. 

Mie melder dato for Stævneevalueringsmøde ud. 


