Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i D6.

Mødetid

Tirsdag d.27.05.14. kl.19.00 .

Sted:

Nexø.

Deltagere:

Ole, Marianne og Ethel Kofoed-Dam NEXØ, Thomas VNKR, Karina
Weise H. NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Johnny ØMKR, KarenLisbeth og Anette.

Afbud:

Ingen deltagelse/afbud fra MBR.
Anette kom først lidt senere, derfor referat v/Marianne og Anette.
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01.

Godkendelse af referat (Årsmødet d.26.03.14.)
Referatet godkendt.

02. Orientering fra DRF
Sag med Andreas Helgstrand (for hård brug af kandar/sporer) – DRF har sendt brev ud til
klubberne d.24.april, hvoraf det fremgår, at DRF fastslår, at al ridning skal ske efter Etiske
regler. DRF har overgivet sagen til Appeludvalget. Foreningen Hestevenner af hjertet har
politianmeldt Andreas Helgstrand og Appeludvalget afventer udfaldet af politianmeldelsen.
Ole deltog ikke ved formandsmødet. Reglementsændringer blev diskuteret ved dette møde.

03. Økonomi
Vedr. kursus med Dennis Holst foreslår Ole, at udgiften dækkes af distriktet. Klubberne skal
søge tilskud fra kommunen.
Event Bornholm: Vi melder os ud, da ingen klubber har benyttet sig af faciliteterne. Medlemskontingent er 1.000kr. om året.
Lis´ bankadgang flyttes til Ole.
Mathilde Louise Møller har fået udbetalt kat.2 midler ( for ryttere startet ved DM m.v.).

04. Formand
a. Forretningsorden - (Har vi brug for en nedskreven F. for D6?)
Iflg. DRF skal der både være distriktsbestyrelse og distriktsråd i et distrikt. Et distriktsråd
består af 1 medlem fra hver klub. Rådet vælger en bestyrelse på 4 medlemmer+1 formand.
Vi har en mellemting pga. få klubber i vores distrikt. Diskuteret om vi skal fortsætte uden
at nedskrive forretningsorden, eller om vi skal følge reglerne og have både råd og
bestyrelse. Vi sætter os hver især ind i sagerne til næste gang og beslutter da.
Evt. få DRF´s juridiske afdeling til at godkende, hvis vi selv laver en forretningsorden.
b. Officials - (Mangel på ryttermærkedommere – Andre? – Mulige emner? – Udgifter
til officialsrejser)
Der er mangel på ryttermærkedommere. Vi undersøger, om vi har emner i klubberne.
Vender tilbage til det næste gang.
Karina W.H. vil gerne have flere dressurdommere i gang. Foreslår Helle Bager, der har
vist interesse for det. (Ole har kontaktet Helle Bager, som muligvis er interesseret, men vil
vente med at svare. Vi holder øje med, hvornår næste introduktionskursus afholdes).
AC: Dressurdommerne er selv aktive og det er et puslespil at fordele dommere ved stævnerne. Men der skal ikke være for mange dommere, da det så giver problemer i forhold til
at de skal dømme et antal ekvipager hvert år. AC har ikke dømt meget pga. tidsmangel og
helbred.
Military: Mangler TD. Kennet er i gang, men han er også overdommer. Han kan ikke begge dele samtidig. Pt. skal vi have TD ovrefra, når der springes over 90cm. Der kræves
mindre for at blive overdommer end TD, da TD er øverste ansvarlige for alt.
Emner til overdommer: Marie Mikkelsen, Morten Andersen (bedste bud).
Spring: Der er ingen D-dommere. Til klubstævner bruger klubberne dem, der kan lidt.
4 C/B-dommere klarer C-stævnerne. Det er nok.
Udgift til officials-rejseomkostninger ved kurser bliver sommetider meget stor. Et stort
beløb i 2013. Det skal være billigste rejsemåde, men skal være praktisk muligt. Hvilken
km-takst? Der er ingen fast regel om, hvad der gives.
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Vi vil have, at distriktet får besked, når officials tager afsted på kursus. Ole giver besked
til vores officials. (Mail udsendt til alle officials + D6-bestyrelsen d.28.maj 2014).
Distriktet refunderer klubberne udgifterne ud over kommunens tilskud.
c. Military”junta” – (Hvordan får vi flere til at engagere sig i arbejdet? – Under
hvilken form?)
”Military-Juntaen” sammensættes på tværs af klubberne og tager sig af terrænbanen – en
klub tager sig af dressur og spring. Der foreslås at finde en ny leder, f.eks. Cathie Westh
(Ole spørger). Øvrige i ”Juntaen” er (foreløbig) Catja Speed Kjeldsen, Line Nøttrup og
Jens Erik Jensen.
Thomas foreslår at spørge Bornholms Erhvervsskole om at lave nogle spring efter vores
tegninger. Problemer med at få betalt startgebyret (30,-kr./start) til D6-kassereren.
(Cathie Westh har sagt ja til at gå ind i ” military-juntaen” som leder. Catja S.K. og Line
N. er også med. Ole orienterer Kennet herom).
d. Breddeudvalgsformand – (Hvem?)
Marianne Brandt indtræder.
e. Tage Mortensen og René Jeppsen er stildommere i spring.
11-13/7 tager Catja S.K.+Line N.+Kennet H. på Banebyggerkursus i terræn, de har været
på Terræn-Stildommerkursus.

05. Stævnekoordinator Ole varetager midlertidigt posten for Mie pga.René`s
sygdom.
a. AC ville gerne have haft info fra NLR vedr. omlægning af Militarystævnet. Kennet
overtog NLR´s stævne og det blev omlagt til 1-dages stævne. Ca. 40 starter, ca. 2.000,-kr.
i overskud, som går til D6.
b. KL: Stævnerapport bør laves færdig rimelig hurtigt. Pkt. til næste møde.
c. Ole: Ministævne i VNKR – væsentlige mangler i prop. Er dette godkendt af Mie??? (Nej,
Mie havde kun godkendt terminen, IKKE prop.).

06. Distriktets hjemmeside
Løbende opdateringer v/ Jens ønskes, de sidste er lavet af Ole. Jens aflønnes for arbejdet. Ikke
Facebookside til D6 (jvf. Årsmødet) – klubberne har hver deres egne.

07. Kurser
a. Kursusansvarlig – (Hvem?)
Ole bliver koordinator, alle kursister skal melde ind til ham.
b. Dennis Holst-Kursus – (Ny dato og økonomi) v/ Mette og Ole
Kurset udsat pga. for få tilm. Mette arrangerer nyt og melder ud til klubberne. Private
undervisere kan også deltage men betaler selv.
(Mette snakker med Dennis Holst, muligvis d.27.-28.september. Mere herom snarest).

08. Nyt fra klubberne
Nexø : Start juni laves nye baner ude. 9/6: Showdag m. alle hold. 14-15/6: C/D-Stævne.
28-29/6: Ridelejr.
NLR : Ny form. er Lars Espersen. Pinsestævne m. fine præmier. Udvalg søger sponsorer til
haludvidelse.
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VNKR : Der lægges grus på baner, laves dommerhus, sættes halvtag op ud mod dressurbanerne. Klargøres til stævne samt BM i Spring.
ØMKR : 5/6: Stævne (håber på godt med tilmeldinger). Naboen har opsat en vindmølle lige
ud for springbanen, der er indsendt klage. Tak til Ole K.D. for hurtig respons vedr.
hestesygdom i Sverige, det var ”næsten” ikke aktuelt for os i D6.
NBKR : Har afholdt både Military og Dressurstævne, det gik godt. Pos. at klubberne kan hjælpe på tværs. Stille og roligt, kun få aktiviteter i sommer. AC prøver at trække sig fra
flere opgaver.

09. Eventuelt
a. 19/7: ”Hestens Dag” (Karen-Lisbeth passer sekr., AnneMari og Kenneth repr. D6 i udv.)
og Military, lidt tvivl om hvem der arrangerer dette. Ole undersøger og sender ud til alle i
D6-best. (Militarystævnet afholdes af D6).

10. Næste møde
Mandag d.01.09.14. kl.19.00 i VNKR.
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