Distrikt 6
Referat af

D6-bestyrelsemøde

Mødetid

Mandag d.06.02.12.

kl.19.00

Sted:

MBR.

Deltagere:

Lis MBR, Marianne NEXØ, Thomas VNKR, Mie (Salina)NLR, Ann Charlott (Helle)
NBKR, Susanne ØMKR, Karen-Lisbeth og Anette.

Afbud:

NLR og Mie.
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1. Godkendelse af referat (D6-møde d.24.11.11.)
Ref. Godkendt.
Fremover skal bemærkninger til referatet sendes til Anette (sekretæren) inden 8 dage efter
udsendelse. Derefter sendes ref. til Jens H., som kan lægge det ud (evt. blot relevante pkt.)
på hjemmesiden.

2. Orientering fra DRF
a. General Forsamling i DRF – Obs. Tidsfrist for tilmelding.
b. Ungheste-championater – intet nyt.
c. Nye regler vedr. vaccination giver store problemer bl.a. for rideskoler. Der stilles
ændringsforslag til Gen.Fors. i DRF.
d. Hestepas også på slagteheste. Passet skal følge hesten, dvs. bør egentlig ligge hos
opstalder eller kunne fremskaffes på 3 timer. HUSK papir på al dyrlægebehandling, også
på opstaldede heste – hvis de ikke findes på hver hest vil det ramme opstalder (f.eks.
ormekur).
e. Lis har søgt dispensation på Jens H.som Military- TD´er, hvilket giver 1 ekstra.
f. Officialssamling i Odense – 6 ud af 16 mulige deltog fra D6. (afl. Regnskab til egen klub,
hvorefter der afregnes med distriktet).

3. Økonomi
Karen-Lisbeth fremlagde regnskabet. Det er dog endnu ikke revideret, men sendes snarest til
Hanne Funch og Charlotte Hansen.
Vi har endnu ingen hjemmeside, dvs. heller ingen annoncører. Bekymring over om de vil
trække sig.
Banner-annonce koster 100,-kr. pr. måned.
Det er planen, at hver klub betaler 1500,-kr. pr. år., øvrige udgifter dækkes forhåbentlig af
bannerreklamerne. Prisen er dog endnu ikke fastsat for klubberne, da omkostningsniveauet
ikke kendes pt.

4. Formand
a. 21/2 Kursus i portalen, kl. 16-18 Officials, kl.19-21 Brugerne. Man melder selv til. For
officials meldes også til evt. varm mad á 100,-kr. hvoraf D6 betaler halvdelen.
b. 10/1 Stævneplanlægningsmøde. Gik OK.
reglerne blev ridset op: Et Distriktsstævne (C-stævne) består af 2 dele, nemlig en dressur
del og en spring del (pga. økonomien). Mie har lavet en TD-fordeling på stævnerne, denne
ønskes rundsendt på mail til alle klubber + D6-bestyrelsen.

5. Stævnekoordinator
a. Præcisering i referatet fra Stævneplanlægningsmødet d.10.01.12.
For C-stævner i Spring gælder flg. i pointgivende klasser:
Startgebyr: 90,-kr. (heste)
Doteringer: 100,-kr. / 100,-kr. (1.præmie hest/pony)
75,-kr. (ponyer)
90,-kr./ 75,-kr. (2.præmie hest/pony)
90,-kr./ 75,-kr. (3.præmie hest/pony)
Se i øvrigt generelle bestemmelser.
b. Tilbud for at starte begge dressurklasser til BM 2011:
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160,-kr. (heste)
100,-kr. (ponyer).
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Denne pris holdes i 2012.
D6 betaler stadig 2/3 af udgifterne til dommerne ved BM indenfor rimelighedens grænser.
c. Der bør censureres i indbydelser til kurser. Mie må revidere sin liste.

6. Distriktsbladet
7. Kurser Intet nyt. (Se dog pkt. 9).
8. Nyt fra klubberne
NBKR : 11/2 : BM i mønstring og ringridning.
16/2 : General Forsamling.
Bornholms Rovfugleshow Cup i både dressur og spring for alle niveauer.
VNKR : 13/2 : General Forsamling.
19/2: Fastelavnsarrangement i hallen.
Godt springstævne i januar. Mange nye 6-10 årige.
MBR

:

Små børn tilbydes gratis ridning med trækker.
Line Nilsson spørger, om der vil være interesse for et arrangement med hendes
berider Andreas Künnemann?

ØMKR : 8/2 : General Forsamling.
Stille og roligt.
Juleridning aflyst pga. opgravninger, Fastelavnsridning aflyst pga. for få tilm.
NEXØ : 23/2 : General Forsamling. Mangler 1 til bestyrelsen og 1 til stævneudvalget.
En del aktiviteter i dec.
SFO-ridning er kommet godt i gang. 1 time/uge.

9. Eventuelt
a. Ryttermærker.
Hvor? Hvilke? Hvilke dommere / undervisere i hver klub? Alle klubber undersøger.
Punkt på næste møde.

10.Næste møde
D6-Årsmøde onsdag d.28.03.12. kl.19.00 i NBKR.
Åbent for alle.
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