Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm.

Mødetid

Mandag d.19.09.16. kl.19.00 .

Sted:

MBR

Deltagere:

Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Kina VNKR, Helle NBKR, Johnny
ØMKR, (Karen-Lisbeth) og Anette.

Afbud:

Ann Charlott, Gabi, Thomas.
NLR.
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01.

Godkendelse af referat (D6-møde d.13.06.16.)
a. ”Hestens Dag"
Se redigeret tekst i ref. af d.13.06.16.
”Charlotte mente, at der mangler opbakning fra Distriktet / ridefolket. Det er
Travselskabet, der er mest ihærdige. Hun, Marianne B. samt Ann-Mari og Cilie har
deltaget i møde i juni. Anja G., Cilie E. og Tina B. har tilkendegivet at ville hjælpe ved
ridelejren, men det er ge-nerelt svært at skaffe hjælpere. Charlotte vil gerne stå i spidsen
men har brug for flere hjælpere (ridefolk). Køreselskabet m.fl. har meldt helt fra i år.
Charlotte bad om en tilba-gemelding dagen efter mødet, ergo d.14.juni, hvorefter
bestyrelsen drøftede videre på sa-gen alene.
Bestyrelsen i Distrikt Bornholm må melde fra til ”Hestens Dag 2016”.
Vi mangler en tovholder for arrangementet, da Ann-Mari og Kenneth har meldt fra. Vi kan
ikke finde en ny tovholder med så kort varsel, da de fleste er engagerede ved arrangementer hjemme i egne klubber, hvor vi i forvejen har svært ved at skaffe hjælpere. Vi må erkende en mangelfuld kommunikation, men vil på et senere tidspunkt drøfte, hvorvidt vi vil
være med ved et evt. senere arrangement. Vi er dog enige om, at idéen med ”Hestens Dag”
er rigtig god og kan være med til at give en positiv PR for ridesporten. Vi er nødt til at
starte planlægningen på et meget tidligere tidspunkt og samtidig have helt styr på tovholder + de primære hjælpere. Derfor bestyrelsens beslutning om at melde fra til ”Hestens
Dag”.
Ole ringer til Charlotte og meddeler dette”.
Ref. Godkendt.

02. Orientering fra DRF
DRF´s 100-års jubilæum. Officiel flagdag d.23.07.17. Alle klubber tildeles et flag. Turnering i
Jubilæumsklasser for alle klubber. Jubilæumsskrift udsendes.
Ingen deltagelse fra Distr.Bornholm ved sidste Form.møde. Evt. næste Form.møde på Bornholm.

03. Økonomi
a. Halvårsregnskab pr. 30.06.16
Bilag 1.
+ 16.319,08 kr.
b. DRF Ponymesterskaber Military. Bilag 2.
-591,00 kr.
c. Tilskud til MBR.
MBR har bedt om et tilskud til Terrænmest. pga. ekstra udgifter (dyrlæge-krav m.m.). Det
besluttes at yde 2.500,-kr. af Sydbank Sponsoratet.

04. Formand
Mie Hjort er stoppet som TD m.m. Anette har købt og afleveret gave som tak for mangeårig
indsats i distr.
TD´eren mødte aldrig frem ved NBKR´s stævne. Ole kontakter og afklarer årsagen. Det
besluttes herefter, at arrangerende klub kontakter TD inden stævne og denne nævnes i prop.
Terrænbane i Almindingen (se kort vedlagt protokol). Grøn rute for ryttere, rødt skraveret
område for Trek. Distr.Bornholm+Travforeningen+Islænderforeningen søger fonde og alle 3
yder arbejdskraft. Der er doneret 100.000,-kr. fra Sparekassen Bornholms Fond.
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Marianne B. Ipsen er nu aut. Military TD (mangler et par kurser). Skal på terrænbanebyggerkursus.
Karina Weise skal til eksamen som B-dommer til vinter.
Begge skal på psykologikursus (DIF).

05. Stævnekoordinator
a. Ny Stævnekoordinator.
Da Mie er stoppet, har Ole afløst midlertidigt, men der skal findes en ny. Evt. kan posten
opdeles i to: dressur og spring. Ole spørger et par emner.
b. Stævneevalueringsmøde.
Det besluttes ikke at afholde dette møde i år, da der kun mødte ganske få ryttere frem sidst
og ej heller alle stævneudvalg. I stedet sættes et opslag/spørgeskema på hjemmesiden
vedr. ønsker/forslag til det kommende års stævner. Samme skema lægges frem ved ”Torbens Cup”, hvor mange ryttere forventes at være med.
Ole har lavet en ny Stævnerapport. Denne sendes ud til TD´ere.

06. Distriktets hjemmeside
Intet nyt.

07. Kurser
Ryttermærke 3 sættes i gang d.04.10.16. Ryttermærke 4 senere, hvis der er behov.
Licenskursus lige inden Jul.

08. Nyt fra klubberne
MBR

: Har afholdt Mesterskaber i Dressur + Championater + Klubmesterskaber (lidt hårdt).
Alt er forløbet fint.
VNKR : Springstævne i forsommeren + Military (hos Morten) + Klubmesterskaber. Det er
Gået fint.Margeritten Cup + Rosenparade d.19.11.16. Faciliteterne har været udlånt
Til NM I Militær Femkamp. Materiellet er flyttet indendørs => Klar til indendørs.
NBKR : Har holdt Klubmesterskaber. Ny bund i ridehallen + ”Muleposen” er sat i stand. Det
Går stille og roligt.
ØMKR : Ingen arrangementer. Det går OK. Har sendt et hold afsted til DM i Holdspring.
NEXØ : Det går OK. Mange ponyryttere, men fraflyt af heste. Vandingsanlægget i udu. Vil
gerne udvidde hallen, men savner lidt samspil halbest.
NLR
:?

09. Eventuelt
Der skal være helt klare regler for afholdelse af Cupper, disse skal fremgå i prop.

10. Næste møde
Mandag d.28.11.16. kl.19.00 hos Ole.

Referat v/ Anette Sorth-Olsen.
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