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Referat af bestyrelsesmøde i D6. 

 

 
 

   

Mødetid Mandag d.07.12.15.  kl.18.30 . 

 

Sted:  Hos Ole Kofoed-Dam, Vasegårdsvej 6, 3720 Åkirkeby. 

 

Deltagere: Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, Johnny og 

Tanja NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Tine ØMKR,  Mie og 

Anette.  

    

Afbud: Gabi. 
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.20.10.15.) 

Referat er godkendt, ingen kommentarer.  

02. Orientering fra DRF 

a. Årets Frivillighedspris. (se bilag) - Tine foreslår Nexø Rideklub til årets frivillighedspris, 

grundet det flotte BM. Holdningen er at et enkelt stævne ikke er helt nok, måske der kan 

indstilles til noget lokalt? 

b. Anja Heinsen har kontaktet Ole, da D6 ikke har en klubkonsulent. Rideforbundet ser gerne 

at alle distrikter har en klubkonsulent. Det kræver en uddannelse, for at kunne fungere som 

klubkonsulent og man skal have god økonomisk indsigt. Den generelle holdning er, at det 

ikke er nødvendigt. Bornholm er for lille og det kan være et problem at alle kender alle. 

Hvis det skulle blive en nødvendighed kan vi måske få hjælp af en fra Sjælland?   

03. Økonomi 

Karen-Lisbeth ikke til stede. Ole afventer svar på flere mails.  

04. Formand 

a. Mødet med Anja Heinsen - Godt og inspirerende møde, positive tilbagemeldinger fra 

klubberne. Godt at blive opdateret på regler og bestemmelser. 

b. Brev fra Morten Andersen. (se bilag) – der er bred enighed om at det er ok som det køre 

nu, da arrangementet er åbent for alle, ligeså vel som det er åbent for alle når der er andre 

berider-arrangementer i de andre klubber.  

c. Ole har købt nye pokaler til mesterskabsvinderne. NLR skal opbevare den gamle, fordi 

den sidst blev vundet af Sarah Kofod Hansen.  

d. Travselskabet har inviteret til møde den 8/12, Ole skal afsted. 

Travselskabet(Naturstyrelsen) ønsker at anlægge et hesteaktivitetsområde nord for 

travbanen.  

e. Rosenparaden afholdt i VNKR, 5 ryttere mødte frem. God måde at sige farvel til 

ponyrytterne på, rosenparaden fortsættes.   

f. Jackie starter op som springdommer. Susan afventer kursus som banebygger. Skal vi have 

en banebygger mere i gang??? Mie spørger Katrine Lilliendal.   

05. Stævnekoordinator 

a. Stævneevalueringsmøde – meget få fremmødte, kun 2 ryttere mødte frem. 

Stævneevalueringsmøde droppes fremadrettet. Rytterne kan i stedet sende mail til 

distriktsbestyrelsen og komme med kommentarer, spørgsmål, undre osv. 

b. Stævneplanlægningsmøde den 7. januar. Klubberne skal melde tilbage til Mie med ønsker 

inden 31. december.  

c. Stævnerapporter – generel opfordring til TD´erne om at skrive mere så rapporten kan bruges 

som et arbejdsredskab.  

d. Ros til TD´erne fra klubberne. Det er behageligt at have TD´erne med som ”hjælpere” under 

stævnerne. 

e. Manglende propositioner fra enkelte klubber, de kommer snarest.  
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06. Distriktets hjemmeside 

a. Det gamle webhotel er lukket ned nu.  

07. Kurser 

a. Ryttermærkekursus - 23 tog ryttermærke 3, 22 tog ryttermærke 4. Fremadrettet kan det 

være en god idé at køre ryttermærke 3 og 4 hver for sig. Stort ønske om ryttermærke 1 og 

2 i klubberne fra Tine, rytterne mangler det grundlæggende som der undervises i på 

ryttermærke 1 og 2.  

b. Den 22. november blev der afholdt klar – parat – start med 14 deltagere.  

08. Nyt fra klubberne 

a. VNKR: stævnerne er overstået. Har haft nogle bestyrelsesmøder, nogle 

bestyrelsesmedlemmer går af, nye skal vælges. Planlægger stadig udvidelse af B, har sendt 

byggeansøgning afsted.  

b. NLR: Har haft et par stævner, der har været lidt udfordringer i forhold til stævner, da der er 

mange nye i bestyrelsen pt. På udkig efter ny mand til at ordne baner.  

c. ØMKR: er gået i vinterhi. Har taget nogle af redskaberne med fra Anja Heinsen kurset, så 

der skal afstemmes nogle forventninger.  

d. NBKR: Går i vinterhi nu!! Har haft et rigtig godt nissestævne, i sær søndag med mange små 

ponyryttere, som vi ikke har set tidligere. Dejligt at de små kommer frem. Lærke underviser 

mellem jul og nytår.  

e. NEXØ: Julestævne den kommende weekend for klubben. Håber at finde en underviser til 

ryttermærke 1 og 2. Lidt julearrangementer de næste uger.  

f. MBR: Har afholdt klubstævne, godt tilmeldt. Har haft medlemsmøde, et positivt møde som 

indfriede forventningerne. I skrivende stund afholder juntaen military træning.   

09. Eventuelt 

a. Planlægningsmøde for afholdelse af DM-military er fastsat. 

b. Ole har fået forespørgsler, omkring indkøb af mobilvandgrav. Prisen er 11-12.000 kr. 

c. Torsdag den 7. januar er der stævneplanlægningsmøde i MBR.   

d. Snak om regler for stævne tilmelding. MBR har oplevet at en rytter efteranmelder, herefter 

møder rytter ikke op og rytteren har ikke betalt, trods der er spurgt efter pengene.  

10. Næste møde 

Mandag den 29. februar kl 19:00 i NEXØ. 

 

 

Referat v/ Mette. 


