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Referat af 

 

Årsmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.27.03.17.  kl.19.00 . 

 

Sted:  VNKR. 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Marianne NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Ann 

Charlott og Helle NBKR, Johnny ØMKR, Karen-Lisbeth, Dorthe, 

Anette samt 7 øvrige medlemmer af Distrikt Bornholm.  

    

Afbud:  

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

01. Godkendelse af referat ................................................................................................................ 2 

02. Orientering fra DRF .................................................................................................................... 2 

03. Økonomi...................................................................................................................................... 2 

04. Formand ...................................................................................................................................... 2 

05. Stævnekoordinatorer ................................................................................................................... 2 

06. Distriktets hjemmeside ................................................................................................................ 2 

07. Kurser .......................................................................................................................................... 2 

08. Nyt fra klubberne ........................................................................................................................ 3 

09. Eventuelt ..................................................................................................................................... 3 

10. Næste møde ...................................................................................................................................  

 



  Distrikt 6 

Udskrevet 13-04-2017 11:35  Side 2 af 4 

Ole bød velkommen og valgtes som ordstyrer, da tidl. adspurgte (Lis P.) havde meldt forfald. 

01. Godkendelse af referat  (Distrikt Bornholm-møde d.28.11.16.) 

Referatet godkendt på det indledende bestyrelsesmøde.  

02. Orientering fra DRF 

D.22/4 : Repræsentantskabsmøde. Ingen deltagelse af Distrikt Bornholm. 

DRF´s 100-års Jubilæum : Cup er i gang, hovedpræmie = trailer til klubben, 2 spring- og 2 

dressurstævner i hvert distr. Pt. ikke interesse for forslag om at lave en lokal konkurrence 

mellem vores klubber. 

D.26/8 : Åben rideklub.  Vi har distr.mesterskaber i VNKR denne week-end. VNKR overvejer 

at holde ”Åben rideklub” samtidig. 

Kvalifikationsklasser til Championaterne er ændret, rides ikke på Bornholm i år. Til gengæld 

tilbyder DRF 1.000,-kr. i tilskud for rejse til dressur. Dagen efter Årsmødet modtog Ole en 

mail, hvori der også tilbydes rejsetilskud til spring. 

03. Økonomi 

a. Fremlæggelse af årsregnskab. 

Se bilag på Driftsregnskab, Status og Specifikationer  v/ Karen-Lisbeth. 

Det skal bemærkes, at regnskabet endnu ikke er underskrevet. 

Kommentarer: Uddannelse af Military-TD´er har været lidt dyr, men vi har glæde af det 

mange år frem. Girokontoen skal lukkes. Spring-sponsorat betyder en kun lille udgift til 

BM-spring. Vi er endnu ikke helt ude af staldene på travbanen, vi skal se et budget før vi 

kan tage endelig beslutning, HUSK lejeindtægt for 2016. 

 

b. Fremlæggelse af budget. 

Ikke fremlagt. 

Vi får ikke sponsorat fra Sydbank i 2017, men måske et andet er på vej. 

04. Formand 

a. Formandens beretning. 

Se bilag. 

05. Stævnekoordinatorer 

Hanne og Dorthe: Det går stille og roligt. 

Kenneth: Husk at udskrive stilspringklasser for ponyer ved C-stævner.  

06. Distriktets hjemmeside 

Det går fint. 

Kenneth foreslog, at ref. af best.møder kommer på lidt hurtigere. => Ny procedure: 

Sekr. sender ref. ud til best.medlemmerne senest 1 uge efter mødet => Disse reflekterer på 

ref. inden 1 uge  <=> Ref. kan lægges på hjemmesiden senest 14 dage efter mødet.  

Facebook: Ingen salgsannoncer o.lign. på distr. Facebookside. Vi henviser til andre sider, 

f.eks. ”Heste på Bornholm”.  

07. Kurser 

Godt kursus med Dorte Nørskov vedr. Breddearrangementer. Har allerede givet inspiration til 

nye tiltag. 
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Pt. ingen planlagte kurser, ønsker efterlystes. 

Dorthe M.: Kursus mhp. Holdundervisning.  

Mai K.: Har deltaget i Trænerkursus, der findes allerede mange redskaber til holdundervisning 

på DRF´s hjemmeside. 

08. Nyt fra klubberne 

MBR   : Ny best. med Hanne F. som formand. God ånd og mange aktiviteter.Stabilt medlems- 

              tal. Skal holde Dressurmesterskaber + BM i Terræn. 

VNKR : Gen.fors. med ca. 35 fremmødte. Camilla Riis ny kasserer. Pos. på alle måder. 

NBKR : AC er fortsat formand😊. Det går stille og roligt. Mange små reparationer. Skal 

afhol- 

               de Pas-de-deuxstævne. Artikel i rideforbundet.  
NEXØ : Uændret bestyrelse, men nye i udvalg og halbestyrelse. Påtænker fortsat udvidelse. 

NLR    : Uændret bestyrelse, over 30 fremmødte ved Gen.fors.  

ØMKR: Uændret bestyrelse. Lille stigning i medlemstal. Ikke de store planer pt. 

Officials : 

Grete     : Sjovt at komme ud og se fremgang, mange nye er på vej. Der er god stemning. Lidt 

                svært at se bogstaverne i VNKR-hallen. 

Kenneth : Der er pt. kun 2 banebyggere, har lavet en plan. Meget pos. med Marianne B.I. som  

                 TD´er i Military. 

Hanne    : Mange nye ponyryttere på vej. God stemning. 

Dorthe   : Har ikke været så meget ude pga. undervisning, men træder gerne til, når der er be- 

                 hov.    

 

09. Eventuelt 

Kenneth : Sporet v/ travbanen???   

                 Ole har intet nyt, men forventer at det er klart. Vi skal selv lave spring i ”lommer”. 

                 Ole kontakter Søren Friese og sætter evt. reglement på vores hjemmeside. (Natur- 

                 styrelsen har allerede regler).   

 

Military-Cup : Ny plan, mest for Kat.II og III.  Sydbank er ikke længere sponsor, men nye er  

                   på vej. 

 

a. Bornholms Military Trup    v/  Mai Kaas. 

Mai fortalte om fortalte meget fint om arbejdet med/etableringen af BORNHOLMS 

MILITARY TRUP. 

Sæsonen 2015 var rigtig god og Mai så et ubenyttet potentiale i landsholdet + NM, og 

oprettede derfor truppen for ca. 1 år siden. Hun tog selv kontakt til alle kvalificerede rytte-

re. Med Mai som coach blev der skaffet tilskud til alle stævner via sponsorer, alle deltog.  

3 ud f 6 ryttere deltog i NM. Mai styrer økonomien (Hvem søger hvor? Hvor meget 

søges?). I 2016 kom der 35.000,-kr. ind i sponsorater. I 2017 er der foreløbig skaffet 

20.000kr. + Færgen. 

Ved evalueringen i efteråret ´16 besluttedes at fortsætte støtten til rytterne. Mai fortsætter 

+ arbejder på at udvidde i bredden. Der vil dog ikke ydes tilskud til alle stævner. Man 

mødes ½-1 gang om ugen. Målet er udvikling mod NM (+ evt. EM). 

 

Susanne G.: Positivt initiativ. Ønske om at udvidde til også hesteryttere. 

Mai           : Har haft fokus på ponyer på baggrund af egne erfaringer. 
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Morten A. : Ville gerne have deltaget i kursus om faldteknik. 

Mai           : Ville gerne åbne kurserne for andre, men bl.a. dyrlægen ønskede kun få kur- 

                    sister. 

Cathie    : ”Dråberne” må også gerne falde på de små ryttere. 

 

Ole takkede Mai for en super indsats! 

   

10.  Næste møde 

Tirsdag d.09.05.17.  kl.19.30 i NLR. 

Sekr. Anette må melde afbud. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag: 

 

Driftsregnskab, Specifikationer og Status 2016. 

 

Formandens beretning. 

 

 

 

 


