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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.14.06.21.  kl.19.00 . 

 

Sted:  VNKR 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Michelle NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Helle 

NBKR, Dorthe og Anette.  

    

Afbud: Randi og Karen-Lisbeth. 
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01. Godkendelse af referat (07.04.21.) 

Referatet godkendt. Lagt på hjemmesiden sammen med regnskabet. 

02. Orientering fra DRF 

Fondsmidler fra Trolle Company: ansøgningsfrist d.6/6 – svar til klubber d.23/6 – udbetaling 

d.7/7. 109 klubber har tilsammen søgt 2,6 mill.kr. 18 klubber vil blive tilgodeset.  

d.24/7: Ponymåling. Min. 8 ponyer. 

Pr. 31/12-2020 var vi 473 aktive medlemmer i D6 (mange nye i VNKR), mod 441 året før. 

Dvs. en fremgang på 7,3% . 

Efter ønske fra distriktsformændene er det aftalt at holde fælles virtuelt møde á 1 time den 

1.torsdag i hver måned. Disse møder skal dog ikke erstatte de ”almindelige” møder. 

03. Formand 

Naturstyrelsen har spurgt til ridesportens interesse for Trail Center i Almindingen. Vi er enige 

om at D6-repræsentanter bør deltage i mødet. Hanne rundsender mødeindkaldelse. 

04. Økonomi 

Karen-Lisbeth har ikke skrevet til Ole, så intet nyt. 

Klubberne skal husk at meddele evt. nye kasserere til Karen-Lisbeth. 

05. Stævner 

Økonomisk udfordring, når der både er ansvarlig banebygger + banedesignerassistent (under 

uddannelse) ved et stævne => dobbelt udgift. Det besluttes, at D6 betaler den ekstra udgift. 

Vi har problemer med at skaffe stildommere: Nanna og Catja vil gerne tage udd. hertil, men 2 

kurser er aflyste.Vi mener, at DRF bærer ansvaret herfor.  Andre er i interessekonflikt, enten 

pga. private forhold eller som dgl. træner til nogle af rytterne. Ole skriver til Anne, DRF´s 

Sportschef. 

Vi oplever LC-ponyklasserne meget store pt. VNKR valgte at køre dem i to afdelinger, hvilket 

var positivt. MBR kørte klasserne ud i et, hvilket gav lang ventetid. Værd at tænke over! 

Ole har modtaget mail fra DRF: D-stævner - ikke højere sværhedsgrad end 3, E-stævner – 

ikke højere end 0. 

Hvis man kører B4 => også B7. Gerne nye klasser. 

Mesterskabsstævne – Hvor bliver hesterytterne af?  

Man bør påtænke at afvikle hesteklasserne før ponyerne, da tidsplanen ofte skrider. 

06. Distriktets hjemmeside 

Ole har,efter aftale på sidste møde, slettet div. annoncer på FB. Vi vil gerne holde siden ”ren”. 

Husk at lægge links ind til GO! Og Equipe. 

07. Officials og Kurser 

Nanna og Catja vil gerne tage udd. som Stildommer, men to kurser har været aflyst. 

Rie og Allan vil gerne tage TD-udd. Marianne B.I. er mentor. Kursus til efteråret => de er klar 

til næste forår. 

Rie er desuden Dressurdommeraspirant. 

Lærke er Springdommeraspirant. 

Kursus for vores unge undervisere – gerne til efteråret. 
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08. Nyt fra klubberne 

VNKR : Gen.fors.=> 2 udskiftninger i best., snart afholdes konstituerende møde. Har manglet   

               Materialeudv., men der er nyt på vej. Ponylejr v/ Emilie Enni i ferien med 26 ryttere.  

               Har afholdt spring- + dressurstævne i maj-juni med lokale dommere, det gik godt.  

               Ligeledes arbejdsdagen. Hallen trænger til nyt tag, laves nok til næste år. 

MBR   :  Gen.fors. holdtes udendørs => ingen udskiftninger. Har afholdt dressurstævne, det  

               gik godt. Afholder spring-ponylejr for hele D6 i sommerferien. 

NEXØ :  Der var ok med tilmeldinger ved C-stævnet. Ridecenteret har fået 100.000kr. fra div.  

               fonde. 

NLR    :  Gen.fors. holdtes udendørs => 1 udskiftning. Stævne i kommende weekend, dog  

               uden ”det varme køkken”. Skærpingegård er blevet solgt, dog ikke til hestefolk, så  

               selv-passerordningen fortsætter. 

NBKR :  Ingen ændringer i best. Har afholdt Mønstring og ringridning, gerne flere starter. 2  

               sommerferieaktiviteter for ponyrytterne. Pt. kun 2 ponyer opstaldet på Frostegård. 

09. Eventuelt 

a. Ønske om at få en svensk ponymåler herover således, at vores ryttere kan starte i Sverige. 

b. Kina har været hjælper ved et Militarystævne i Kalundborg. Det var meget interessant. 

 

10. Næste møde 

Mandag d.20.09.21.  kl.19.00 hos Anette Sorth-Olsen, Rugmarken 1, Rønne. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat  v/  Anette Sorth-Olsen. 


