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Referat af 

 

Årsmøde i D6. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag d.19.04.16.  kl.19.00 . 

                                             

Sted:  NBKR. 

 

Deltagere: Ole, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, Gabi NLR, Ann 

Charlott og Helle NBKR, Tine ØMKR, (Karen-Lisbeth med kl.20.00), 

Mie, Anette samt 6 øvrige medlemmer af Distrikt 6.  
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.29.02.16.) 

Ref. godkendt på bestyrelsens formøde. 

 

Lis Poulsen valgt som ordstyrer. Konstaterede, at mødet var korrekt indvarslet.  

02. Orientering fra DRF 

a. 100-års Jubilæum i DRF. 

23/6 : Åbent Hus, Jubilæumsskrift, m.m. er planlagt. 

 

b. Rytterlicens. 

Udskiftes til fordel for Stævnelicens mhp. sikkerhed, sportsmanship, hestevelfærd og 

forældreopførsel. Skal gælde allerede ved D-stævner. Klar-Parat-Start bortfalder, i stedet 

udbydes e-learningskurser på Go. 

  

c. Ny Kontingentstruktur. 

Skal til afstemning igen i 2017. Tilgodeser især brugerbetaling. Klubberne inddeles i 3 

kategorier: Basisklub, Stævneklub 1 eller Stævneklub 2. Større klubber opnår størst 

besparelse, mindre klubber vil opleve kontingentstigning. 

 

d. Championater. 

Fra 2018 må kun benyttes alm. beslag max. 8 mm. tykke, ingen såler eller kiler. Fra 2017 

skal 4-års ride et let dressurprogram. 7-års rides på Prix St.George-niveau. Læs reglemen-

tet grundigt.  

 

e. Kodeks for dressurdommere. 

En dommer skal så vidt muligt undgå enhver interessekonflikt (underviser, familierelatio-

ner, køb/salg af hest, m.m.). 

Vi må først se det officielle udskriv, når det kommer. Derefter skriver Mie evt. til DRF, at 

vi vil tilstræbe at imødekomme kodekset, men allerede nu forudser problemer pga. 

størrelsen på vores distrikt. 

  

f. Doteringer. 

DRF´s bestyrelse ønsker ikke pengepræmier i børnesport. Dotering = Kontanter. Vi 

beslutter derfor at bibeholde gavekort. 

 

 

 

 

03. Økonomi 

a. Fremlæggelse af årsregnskab. 

Se Bilag 2. 

Militarymaterialer m.m. er sat til 0,-kr. –  figurerer under Arrangementer. 

Ingen yderligere spørgsmål/kommentarer. 

 

b. Fremlæggelse af budget. 

Se Bilag 3. 
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Forventet overskud på ca.6.000,-kr. 

 

Regnskab + Budget godkendt. 

04. Formand 

a. Formandens beretning. 

Se Bilag 1. 

Endvidere er Ole efter eget ønske degraderet til C-dommer i stedet for B-dommer. 

Merete Svart er nu B-dommer.  

05. Stævnekoordinator 

Møderne fungerer fint, der er et godt samarbejde mellem klubberne. 

Ole:         NLR´s program bør offentliggøres inden mandag (6 dage før stævne). 

                Bemærk prop. ved springstævne i Nexø (B0- og S-klasser). 

Mie:        Vi er obs. på det. 

Kenneth: Der bør være flere LB-klasser + ”noget af det, vi har skrællet væk”. Rene klubklas- 

                ser kan være problem for nogle klubber. 

Marianne: Vi har forsøgt at lytte til ønsket om små klasser. 

Kina:        Svært både at tilgodese rytternes ønske om mange klasser + klubbens økonomi.   

06. Distriktets hjemmeside 

Ole efterlyste evt. nye ønsker. 

Kina m.fl.: Den er langsom. Ole beder om at få den speedet op.  

Kenneth: Distriktets kontonr. bør stå på siden.  

07. Kurser 

Ole: Pt. intet planlagt, dog vil DRF afholde møde inden sommer.  

08. Nyt fra klubberne 

MBR   :  Meget stille og roligt. Har afholdt Ryttermærker 1.grad for 13 ryttere. 

               20/5 : Banekursus v/ Pia Winther. 

VNKR :  Forholdsvist stille og roligt. Har afholdt Margeritten Cup, Rosenparade og fest, alt  

                gik fint. Ligeledes forløb VNKR Cuppen, trods lange men gode dage. Ny best. med  

                Kina som formand. Centerbest. arbejder på evt. udbygning af Hal B. Arbejdsdage  

                med god tilslutning. 

                1/5 :    Militarytævne (årets første). 

                2-3/7: Klubmesterskaber.    

NBKR :   Stille og roligt. AC er stadig formand (lidt ufrivilligt). Mange nye små ryttere. 2 nye     

                udendørs dressurbaner. Der skal flis på indendørs, men venter til alle rider ude. Is- 

                skuret skal renoveres + andre projekter.   

NEXØ :   Div. arrangementer for nye ryttere, bl.a. Intro-kursus. Har købt 2 nye ponyer. 

NLR    :   Mange nye små ryttere => evt. arrangement for nye forældre. Ved endnu ikke, hvad 

               der sker med Torbens Cup. Foreslår fælles sponsorspring i distriktet. Snak med Spon- 

               sorudvalget.   

ØMKR:  På Gen.forsamlingen havde best. lagt op til en fusion med NBKR, dette blev dog  

               nedstemt.  

               20/4 :  Ekstraord. Gen.forsamling, ny best. forventes nedsat.   



  Distrikt 6 

Udskrevet 15-06-2016 07:40  Side 4 af 4 

09. Eventuelt 

a. Fælles ridelejr.  v/ Marianne B. 

Egentlig ikke opbakning i år, men ved mødet vedr. Hestens Dag (d.16/7) tilbød Charlotte 

Berg at stå for ridelejren. Klubberne må hjælpe til, Marianne kontakter disse. 

Lis : Foreslog, at 1 tilmelding => arbejdstimer (rytter/forældre/bedsteforældre/venner). 

Tine: Underviserne kan bruges til at ”opdrage”. 

 

b. Tilbud om Klubmodul.dk (regnskabsføring, m.m.) v/ Anders Enevoldsen.  

Oprettelse: 16.000,-kr. + 300,- - 400,-kr./mdr. 

   

c. Projekt i Almindingen. Projektbeskrivelse er under udarbejdelse => Søge fondsmidler. 

Spor på 2.300 m eller 2.400 m. 

Bane til Trek (specielt Islænderne). 

Distrikt Bornholm kan få 4-6 spring opsat – skal kun bidrage med praktisk hjælp.   

Der vil altid være åbent for ridning på sporet – dog ikke på springene. 

Dette projekt vil betyde, at skovvejene fremover lukkes for travkørsel men ikke for 

ridning.  

 

d. Kenneth: Lidt uheldigt, at alt skal gå gennem Sponsorudvalgt. Hvad har de skaffet? 

Ole:         Pos. at distriktet har et fælles udvalg. Cathie har skaffet sponsorat fra Sydbank    

                og Anja har skaffet gavekort og dækkener. Men ja, de er lidt stille lige pt.  

Andre påpegede, at udvalget kun skal skaffe ”de store sponsorater”. Derfor ok at spørge 

firmaer om andre ting, blot det koordineres med udvalget. 

På hvilket plan ønsker det nuværende Sponsorudvalg at fortsætte? 

 

 

Ole takkede Lis samt de øvrige fremmødte. 

Mødet slut kl.21.15 . 

 

Vi kommer fremover til at hedde ”Distrikt Bornholm”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 


