Distrikt 6
Referat af

Bestyrelsesmøde i D6.

Mødetid

Tirsdag d.11.11.14. kl.19.00 .

Sted:

Hos Ole Kofoed-Dam, Vasegaard (privat).

Deltagere:

Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, Mie og
Karina NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Johnny ØMKR, KarenLisbeth og Anette.

Afbud:

Helle, Mie og Karina.
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01.

Godkendelse af referat (D6-møde d.01.09.14.)
Ref. godkendt.

02. Orientering fra DRF
a. Ændring af ponymålerstruktur.
Fremover skal 8 ponymålere dække hele landet. Adm. styrer dem og målingerne. 650,kr./måling. Måling hvert andet år. Ole har sendt bekymring for D6, men har endnu ikke fået
svar.
15/9 Formandsmøde, D6 deltog ikke.
Bl.a. gennemgang af nye reglementer. Endelig udsendelse d.3/12. Drøftelse af Stævnerapporter, man ønsker fælles Stævnerapporter for hele landet. Kommer måske med i det nye DRFEvent (nyt stævne-system) i maj 2015.
TD´ere til D- og E-stævner, modstand pga. for få TD´ere samt økonomi.
Næste Formandsmøde d.14/2 i Holte, Ole deltager.
Nye reglementer på vej.

03. Økonomi
Ikke så meget nyt, dog lidt fra Kennet.
NLR stævne overtaget af D6.
1.250,-kr. i overskud til D6.
Stævne i Almindingen.
1.436,-kr.
- ” 2 Terrænspringninger (træning) 1.890,-kr.
- ” 1.750,-kr.
- ” Nordea Cup, sponsorat 5.000,-kr.
Fremover skal Kennet have 50,-kr. i banegebyr for starter på Nørregård mod ingen ekstra
omkostninger til D6. Der må dog også gerne benyttes andre baner.
Idrættens Rejsefond er ikke udbetalt for i år, disse skal udbetales. Kategori 2 midler: 1.874,-kr.
Fremover udbetales alt til rytterne.
Alle mesterskaber bestemmes endeligt i foråret, bl.a. mhp. klasser, m.m. (se pkt.5).

04. Formand
Militarymøde. Godt møde, god aktivitet men for få fremmødte. Planen for 2015 fremlægges
endeligt til Stævneplanlægningsmødet (3 Military + 1 BM i Terræn). Træning 1 gang/måned,
evt. skifte mellem hallerne, også mhp. PR for Military/Riathlon.
Cathie, Line og Mai på trænerkursus. AC foreslår at spørge Anna Ôlund om undervisning.
Der har været usikkerhed om hvem/hvor mange, der skal inviteres til D6-møderne. Fremover
deltager 1-2 rep. fra hver klub (husk at sende substitut, så klubben er repræsenteret).

05. Stævnekoordinator
a. Aflysning af C-stævne i NBKR. (v/ Ann-Charlott)
NBKR måtte aflyse stævne trods mange alternative forsøg på gennemførsel – samme dag
afholdt NLR træning til Hubertusjagten (flyttet iflg. Stævnekalenderen). Dette er ikke ok.
Vi manglede Mie til at svare på: Hvem har givet tilladelse til denne flytning?
b. Stævnerapporter. (v/ Mie) læses inden mødet ☺
Der har været problemer med fremsendelse/læsning af disse. Marianne B.I. har sendt et
forslag til en anden Stævnerapport, hvor kommentarer erstatter karakterer. Den er enkel (ja
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tak!) og D6-best. opfordrer vores TD´ere til at se på/benytte denne. Vi mangler dog et pkt.
”Antal starter”, som tilføjes. D6-best. ser på Stævnerapporterne samlet inden Stævneevalueringsmødet (fra jan.2015). Ole melder dette til Mie, som giver besked videre til TD`ere.
c. Stævneevalueringsmøde d.17.11.14. (v/ Mie)
Mie styrer dette. Et pkt. bør være: ”Forventninger ryttere/TD`ere/stævnearrangør”. Obs.
om ”Stævneevalueringsmøde” sættes på både hjemmeside og FB.
d. Hvilke klasser til Distr.Mesterskaberne?
Ponydressur i LA4 eller LA2 ? D6-best. beslutter dette på et møde i foråret.

06. Distriktets hjemmeside
Annonceindtægter?
Ole sørger for at flg. kommer på: Stævneevalueringsmøde og Rejsefonden.

07. Kurser
a. Evt. nyt emne til Ryttermærkedommer. (v/ Ann-Charlott)
Amalie Christensen NBKR vil gerne tage Ryttermærkedommeruddannelsen.
b. Ryttermærkeundervisning pt.
D.29.-30./11. Ryttermærkeprøver v/ Birte Mortensen, som gerne vil have ”føl” med
(Amalie C.). 11 elever går op til prøve.
c. Dennis Holst- kursus d.29.-30.nov. (v/ Mette)
10 tilmeldte, der er stadig plads til flere. 1.000,-kr. i gebyr. Kurset afholdes………..
(meldes hurtigst muligt ud).
d. 10/1 Temadag for banedesignere.
e. 18/1 Temadag for Springofficials.

08. Nyt fra klubberne
a. Evt. fælles ridelejr 2015. (v/ Marianne)
I starten af sommerferien, gerne på Børnedyrskuepladsen samt i 1-2 klubber.
MBR : 15.-16./11. Dressurstævne. Terrænmest. gik fint. Nyt materiale på hallens bund.
ØMKR: Lidt i vinterhi. En rytter har ikke betalt kontingent, dette skal nævnes for D6-best.
jvf. gammel aftale.
NBKR: Inaktiv centerbest. men klubben arbejder meget.Udfordringer med vandingsanlægget.
Bunden er ikke ok endnu. Har netop afholdt stævne med utraditionelle klasser. ☺
VNKR: Har vendt ridehalsbunden samt tilført flis. Vandingsanlægget repareret. Fint stævne.
NEXØ: Har afholdt div. gode klubarrangementer.

09. Eventuelt
Pr. 1/1-15. nedsættes a conto tilskud fra BRK med 180.000,-kr. samlet for alle rideklubber.
(400,-kr./medl.).

10. Næste møde
Mandag d.12.01.15. kl.19.00 i NBKR.
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