Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm.

Mødetid

Torsdag d.05.09.19. kl.19.00 .

Sted:

Nexø.

Deltagere:

Ole, Hanne MBR, Stine NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Randi og
Helle NBKR, Johnny ØMKR, Dorthe og Anette.

Afbud:

Karen-Lisbeth.
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01. Godkendelse af referat (21.05.19.)
Referatet godkendt.

02. Orientering fra DRF
a. Webinar vedr. Bæredygtighed.
(se mail á 11/6-2019).
Ingen deltagere fra D6, dog nye chancer d.16/9 og 8/10 (se DRF GO !).
b. DRF mangler klubkonsulenter, bl.a. Anette Sorth-Olsen er blevet kontaktet. Dog blev vi
på mødet med Jakob Gulmann enige om, at vi i stedet for en klubkonsulent i D6 vil trække
på DRFs administration eller benytte en klubkonsulent overfra.
c. ”Banetræning” præciseret.

03. Formand
”Distrikts Breddeudvalget” skal opdateres.

04. Økonomi
a. Revideret Regnskab for 2018. (vedlagt som Bilag).
Regnskabet er revideret og godkendt.

05. Stævner
a. Hvor lange stævnedage kan vi byde vore officials (Banedesignere og TD´ere) ?
Pt. gælder, at Springdommere deler dagen i 2 på dagen.
Pt. gælder, at Dressurdommere dømmer i max. 5 timer pr.dag.
Banedesignere og TD´ere bør max. have 10 timer og max. 8 klasser pr. dag.
 Præcisering af ovenstående tages op på det lukkede Stævneevalueringsmøde mellem
Officials og klubber (Stævneudvalg).
b. Betaling af Banedesignere.
Tidligere har D6 givet rejsen + 500 kr. pr. dag. Nu gives rejse + 1100 kr.
 D6 betaler dét, det koster ekstra at få banedesignere ovrefra (rejse+ophold+ekstra
honorar).
Det er gået godt ved begge Mesterskaber.

06. Distriktets hjemmeside
Intet nyt.

07. Officials og Kurser
a. Mail á 17/7-2019 fra Marianne Bech Ipsen vedr. ny TD i D6.
Laura Kowsky er stadig interesseret som TD. Vil kontakte DRF for at høre om krav til
TD-virke inden prøve. Hun må ud med flere TD´ere til vore stævner, inden hun kan
indstilles.
Der skal gang i min. 1 mere som TD.
b. Officials.
TD
: Pia K. har 1 stævne tilbage i MBR, inden hun stopper.
TD udd.
: Laura K. er i gang,
Springdommer : Salina Gammelgaard ???
C-bane designer : Susan Rasmussen er indstillet til eksamen af Tage M.
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 Vi skal have 1 springdommer på vej.
c. Lokalt kursus for vores trænere.
Deltagere + undervisere skal oplyses, inden vi kan bestille materialer. Gerne undervisere
ovrefra. 2 x 4 timer, gerne til feb.2020.

08. Aftale om beriderundervisning. (se mail á 27/-2019 fra Kina).
Der skal indløses gæstekort, hvis man ønsker at ride i ”fremmed” klub – med mindre man
rider hos én af klubben tilbudt berider.

09. Samarbejde om et Middelalder-rytter event.

(se mail á 7/7-2019).

D6 takker nej, de kontaktede klubber melder selv tilbage.

10. Nyt fra klubberne
MBR : Har afholdt 2 springstævner (juli + BM i aug.). Begge gik godt, men op-ad-bakke
med hjælpere. 14-15/9 Klubm.+ Pokalfest. Kombistævne i okt.
NBKR : En stille sommer. 7-8/9 Klubm. Skal have nogle baneansvarlige op at se på indendørsbanen. Stævne i dec. Renoverer div.
ØMKR: BRK er ikke særlig samarbejdsvillig ifht. klubbens baner m.m.
Det overvejes endvidere at lukke klubben til jan., da ingen nye medlemmer ønsker at
involvere sig yderligere. Klubben ønsker sig da at oprette et legat for at tilgodese BM
i både spring og dressur. D6 vil gerne administrere dette, men ØMKR må opstille
regler for legatet. Klubben har i øvrigt fået 1 medlem på B-landsholdet i springning.
NEXØ : Kombistævne i juni havde meget få startere. Springtræningsstævnet gik godt.
7-8/9 Klubm. 14/9 Klubfest.
VNKR : Aktiv sommer. Stævnet i juni og BM i dressur (aug.) rigtig godt. Klubm. i sept.
havde mange tilmeldinger, men gik godt. Det er svært at finde hjælpere. Ingen Klubfest planlagt. Rosenparade til stævnet i nov. Centeret lægger et stort arbejde i klubbens arealer. Springmateriellet bør males.
NLR : Har mange hjælpere. Både Spring- og Dressurstævnet gik godt. Ditto Klubm.
Arbejdsdag i sept. 6-7-8/9 Ridelejr. Torbens Cup i nov.

11. Eventuelt
a. Vi har drøftet ”Start i Klubmesterskab” (må/kan man starte i flere klubber??)
b. Dorthe M. har haft nedbrud på PC => Vil klubberne godt indsende Stævnerapporterne
igen ? (evt. kan Hanne F. hjælpe).

12. Næste møde
a. Stævneevalueringsmøde (Officials + Klubrep./Stævneudvalg) tirsdag d.26.nov. kl.19.00 i
VNKR.
Opslag på Hjemmesiden: Alle er velkomne til at skrive til Ole K.D. inden mødet.
b. D6-Bestyrelsesmøde torsdag d.5.dec. kl.19.00 på Vasagaard.

Referat v/ Anette Sorth-Olsen.
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