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Referat af bestyrelsesmøde i D6 den 20/10 2015. 
 

 
 

   

Mødetid Tirsdag den 20.10.15 kl.19.00. 

 

Sted:  VNKR 

 

Deltagere: Ole, Mie Hjort, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, 

Gabriele og Jonny NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Tine ØMKR, 

Karen-Lisbeth.  

Anette, grundet sygdom tager Mette referat. 

    

Afbud:  
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.15.9.15) 

Referatet er godkendt.  

02. Orientering fra DRF 

Udkast/forslag til nyt reglement udsendt til D6 start oktober. Snak om de nye forslag.   

Hvilke reglementsændringer er der? Hvad har det af betydning for os?  

 

Kina synes at vi skal sende et svar til DRF, omkring de meget høje doteringer til 

springstævnerne, i sær da der ikke er forslag til ændringer til dem i det nye reglement. 

03. Økonomi 

 På nuværende tidspunkt godt overskud. Men det ændrer sig senere på året.  

 Alle aktiver er flyttet til Sydbank.  

 Military bilag først kommet i dag kl 15 (20/10 2015) derfor er military ikke helt ajour 

ført.  

 Morten Andersen og Jan Seerup får ikke baneleje i år, Karen Lisbeth sender regning 

ud til de klubber, der mangler at betale.  

04. Formand 

 Lis Po.ulsen ønsker at stoppe som TD. Gave sendes til Lis, som tak. Ole sørger for 

dette 

 Tine Ipsen er autoriseret ryttermærkedommer, igen. Stort tillykke! 

 Cathie Westh, Lars Espersen og Anja Gjetting er det nye sponsorudvalg, de holder 

møde sidst på måneden. 

 Ponymåling på Bornholm er den 9. januar.  

 Ole har ikke hørt mere fra Jens Erik Majlund, ang. DRF møde.  

 Line Nøttrup er ny springdommer, godt på vej. Jackie skov Møller og Lene Thorsen 

spørges om de har lyst til at gå i gang med springdommeruddannelsen.  

  

05. Stævnekoordinator 

Der har været afholdt TD møde med repræsentanter fra DRF. Små 2 timer varede mødet. Det 

havde været et positivt møde. TD´en er rideforbundets forlængede arm og det skal respekteres 

fra rideforbundets springudvalg.  

Den 26. november er der stævneevalueringsmøde.  

06. Distriktets hjemmeside 

Det gamle webhotel skal lukkes, Jens mangler at sende koder før det kan lade sig gøre.   

  

07. Kurser 

a. Ryttermærkekursus.  
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Godt i gang, 24 deltagere. 14/15 og 21/22 november afholdes der muligvis prøver. Hanne 

snakker med elever om datoerne. Lidt utilfredshed omkring datoerne da der er Margeritten 

cup i VNKR den 14/15 november. Men det er svært at finde ledige weekend og 

alternativet er at der ikke bliver afholdt ryttermærke prøve. Forslag: kunne det lade sig 

gøre at afholde mærke 3 og 4 begge weekeender? Så kan rytterne nå det hele. Tine Ipsen 

undersøger.  

 

b. Rytter – klar, parat, start-kursus. 

Afholdes den 22. november. Pris 250 kroner per deltager 

 

c. Kursus/møde med Anja Heinsen 

Afventer svar fra Anja.  

08. Nyt fra klubberne 

NLR:  
Hubertusjagt er forestående, banen er bygget. Der er klar, ros til træningsjagten.  

Torbens Cup er der klar til, dog har Torbens foder stillet spørgsmålstegn ved at bestyrelserne 

(herunder NLR) selv har lavet holdet. Er det ved at blive for meget delt op i ”vinder” hold og 

”taber” hold? Derfor overvejer Torbens foder at stoppe som sponsor for Torben Cup. NLR må 

have en snak med Torbens foder om, hvad de forventer og hvordan de synes det skal foregå.  

Derudover har der været ændringer i bestyrelsen, Mie Hjort er stoppet som kasserer og den 

tidligere baneordner er også stoppet.  

Mie Hjort er ikke længere repræsentant i D6-bestyrelsen for NLR. Derfor et velkommen til 

Johnny Kristensen og Gabriele Schwarzenburg.  

 

VNKR:  

Planlægger stadig at bygge ud i hal B, et evt. byggeri starter måske til foråret? Har mange der 

gerne vil undervise og derfor er der indkaldt til fælles møde blandt underviserne. Margeritten 

Cup midt november, Ditte Johnsen har været med til at lave propositioner.  

 

MBR:  

Den nye bund fungerer godt og får ros.  

BM terræn godt overstået, lidt ærgerlig artikel i Bornholms Tidende om en tidsfejl og forkert 

vinder, hvilket ikke var tilfældet.  

Klubstævne om 14 dage.  

 

NBKR:  

C dressur stævne næste weekend, ok med tilmeldinger. Mette Ubbesen + lokale dommere skal 

dømme. Pia Buus B-dommer i dressur på ferie på Bornholm, har tilbudt sin hjælp under det 

forestående dressurstævne, så hun kommer og dømmer lørdag formiddag. 

Meget liv i klubben, nye medlemmer. Stalden hos Niels er fuld, det er godt. Derfor er der op 

startet ponygames leje et par gange om måneden.  

Der er lagt plan for bunden i hallen, det afventes hvad Carsten Kofoed kommer med af 

løsning.    

 

ØMKR:  

Er gået i vinterhi   

Der er spring i NBKR ved Johnny om tirsdagen. Mulighed for friridning ved Bent Povlsen.  
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NEXØ:  

Nye medlemmer henover sommeren, der skal tages godt i mod dem og de skal have en god 

start, derfor afholdes der små klubarrangementer henover vinteren.  

09. Eventuelt 

 

 Er det meningen at vi skal til at hjælpe hinanden i de forskellige klubber med f.eks. 

banebygning til military? Hvad kan vi tillade os at bede om hjælp til? 

 

 Husk at få svaret på mails   

10. Næste møde 

Stævneevalueringsmøde torsdag den 26. november kl. 19… – i VNKR. 

Næste D6 møde foregår med smørrebrød hos Ole, mandag den 7. december kl 18:30. Mie har 

fødselsdag og medbringer derfor lagkage.  

 

 

Referat skrevet af: 

Mette H. Sørensen, den 20/10 2015. 

 


