Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i D6.

Mødetid

Mandag d.01.09.14. kl.19.00 .

Sted:

VNKR

Deltagere:

Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, Karina
W.H. NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Tine I. ØMKR, KarenLisbeth og Anette.

Afbud:
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01. Godkendelse af referat (D6-møde d.27.05.14.)
Ref. godkendt.

02. Orientering fra DRF
Rykker fra DRF vedr. Ambition 2020-skema (dog først frist d.2/9-2014).

03. Økonomi
Overskud fra stævne i NLR endnu ikke modtaget.
Ligeledes savnes også regnskabet fra Military/”Hestens Dag”, Ole kontakter.
Beriderundervisningen hænger pænt sammen vha. Lisbeth K.

04. Formand
a. Distriktsbestyrelse + Distriktsråd.
Vi fortsætter indtil videre som hidtil. I tilf.a. behov tager vi pkt. op igen.
b. Forretningsorden.
Se pkt.04.a.
c. Military-Juntaen.
Er kommet godt i gang med Kathie, Catja, Line og Kenneth.
8/9 : Træningsaften med efterfølgende grill.
Vil gerne dele arb. med flere, evt. møde i efteråret om dette.
Pt. ca.30-35 starter, mod tidl. ca.50.
d. 5/10: BM i Terrænspring på Slusegård.
Ole har fået disp. som overdommer i tilf.a. Kenneth er bortrejst på dagen.
e. 18.-19./10.: Ryttermærkeunderviserkursus.
DRF tilbyder dette kursus á 1.995 kr. pr. deltager. Næppe nogen deltagere fra D6, da det
ikke er et krav for at undervise.
f. Flytning af prop. ved Distriktsmesterskaberne.
Forespørgsel om at flytte Mesterskabet for ponyer fra LA til MB. Svaret var nej pga. for
kort frist. Kan overvejes i fbm. næste år.
g. Overholdelse af regler ved stævner.
AC har modtaget en mail med spørgsmålet om, hvorvidt vi overholder regler ved stævner
(vedr. kvalifikation til at starte pågældende klasse). Det er desværre korrekt, der er sket en
fejl, som hverken stævnearrangør eller TD´ere har været opmærksom på. Vi bør lave en
notits på hjemmesiden til TD´ere, stævnearrangører, m.fl. Vi skal fremover sørge for
startmuligheder ”til alle”. Det er OK at ride til bedømmelse ved stævner, blot ikke til BM,
der netop er et Mesterskabsstævne. Ole skriver dette.

05. Stævnekoordinator
a. Stævnerapporter.
Stævnerapporter skal færdiggøres/underskrives af stævnearrangør og TD´er ved stævnets
slut. Opstramning!!! Rapporten udarbejdes mhp. fremtidig konstruktiv brug. D6-best.
samler alle årets rapporter til drøftelse ved sidste møde inden Stævneevalueringsmødet.
Vi skal overveje, at sætte prop. for ponyernes BM-klasser op.
Prop. Til NBKR´s stævne efterlyses!
Kun 52 starter ved Nexø´s stævne pt.  Men gennemføres. (Måske er rytterne ved at være
lidt mætte af sommerens mange stævner/arrangementer).
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06. Distriktets hjemmeside
Det er ok, at vi sender til Jens.
Opfordring til at lægge print-venlige programmer ind.

07. Kurser
a. Ryttermærker – Dommertilbud fra Birte Mortensen. v/ Mie.
Ole har svaret, at vi gerne vil benytte hende engang i foråret.
Ole spørger en tidl. underviser om at undervise i 3.+4.grad. Tine I. vil gerne hjælpe. Alle
fra D6 skal kunne deltage.
b. Andre emner til Ryttermærkedommere.
Nej, endnu ingen.
c. Licenskursus.
Er der behov?
d. Dennis Holst-kursus.
Pt. 11 tilm., der skal gerne være 12 tilm., men kurset afholdes nu. Mette arrangerer
billetter + overnatning, samt skriver info til klubberne, som selv søger tilskud hos BRK.

08. Nyt fra klubberne
NBKR : 5.-6./9. : Klubm Pt. ingen Centerbest. => ringe arb.aktivitet i hallen.
ØMKR : 2 vellykkede springstævner, har mod på flere. Distr. støtter med 1.000,-kr. til uforudset banebyggerudgift (sygdom). Klubben sender faktura/regnskab til K.-L.
Nexø : Aktiv sommer, springstævne + Show + ridelejr (juni), fri (juli), klubm. + ”Åben ridebane” (aug.), stævne d.13.-14.sept. (der er annonceret på FB).
VNKR : Klubm. (juni),2 springstævner (aug.). Det var vådt, men blev gennemført trods alt.
Der er indhentet tilbud på toplag til hallen samt vandingsanlæg => skal ses på.
NLR : Pinsestævnet gik godt. Har holdt fri i sommer. ”Toppen af poppen” i TV2 red uden
ridehjelme. Der har været/skal være ridelejr og springstævne, efter stævnet trækker springning indenfor.
MBR : Klubm. var lagt tidligt (juni). 2 stævner. Holdene er startet stille op igen.

09. Eventuelt
a.

Kenneth H. håber at blive færdig med Military TD-udd. til foråret. Vi mangler så en
overdommer, når vi når over 90 cm.
b. Jørn Sørensen underviser kun udendørs, når det er vindstille. => Banerne skal stadig
vandes. 
c. En rytter er forespurgt som dressurdommeremne. Har endnu ikke svaret. Mette S. vil
gerne i gang, måske kan de to følges.

10. Næste møde
a. Tirsdag d.11.11.14. kl.19.00 - D6-Bestyrelsesmøde hos Ole.
b. Mandag d.17.11.14. kl.19.00 - Stævneevalueringsmøde i MBR.
NB. Rosenparade i MBR d.15.-16./11.

Referat v/ Anette Sorth-Olsen.
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