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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.20.09.21.  kl.19.00 . 

 

Sted:  Anette Sorth-Olsen, Rugmarken 1, Rønne. 

 

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

NBKR og Anette.  

    

Afbud: Helle, Dorthe og Karen-Lisbeth. 
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01. Godkendelse af referat (14.06.21.) 

Referatet godkendt.  

02. Orientering fra DRF 

Aftenmøde i Formandsgruppen i aug. Arbejdsgruppen DISU vedr. distrikterne, geografi, m.m. 

Mål: ”Best Practice”. Distrikterne lærer af hinanden. Styrkelse af kommunikationen mellem 

distrikterne og forbundet. 

Anne Silfwander (Klub- og Sportschef) er megeth urtig og lydhør for distrikterne. 

Der er generelt for få tilmeldinger til stævner => Mange aflyste stævner. 

03. Formand 

Intet nyt. 

04. Økonomi 

Intet nyt fra Karen-Lisbeth. 

Tidsanlægget er blevet repareret for 1.450,-kr. 

Vi ønsker fremover at se regnskabet hvert ½ år (v. årsskiftet + til sommer). 

05. Stævner 

Distriktsmesterskaberne blev afviklet på fine baner. En lidt stor mundfuld for arrangørerne. 

Bemærkning: Hvis man giver gave til officials, bør alle få. 

Ønske: Mulighed for at ride Middelsvær, hvis man ikke starter BM. 

Ønske: Der bør være kvalifikationskrav til spring, når/hvis vi har nedskrevet BM (min. LB). 

Mandag d. 29/11: Stævneevalueringsmøde i MBR for officials + stævnearrangører. Der inddrages 

feedback fra rytterne v. skr. Spørgeskema: HVORFOR ER DER GENERELT SÅ FÅ STATERE??? 

(kun pga. Corona?) Hvad skal der til, for at du vil komme (mere) ud at starte? 

BM i Spring (MBR) gik fint. 

MBR spørger, om der kan ydes økonomisk tilskud fra distriktet, da der både var en Banedesigner 

ovrefra + en assistent => JA, det kan der. 

20/7: Mail fra Ole vedr. %-klasser. 

Mail fra DRF vedr. stævnestarter de sidste 5 år, hvoraf det ses, at der er sket en stigning. 

Gabi: Torbens Cup er flyttet til sidst i okt. + nyt koncept. Ponyer og heste er blandet, og man starter de 

samme klasser, som man normalt starter. 

Kina: Ved nov.-stævnet byttes om på dagene, således at der lørdag rides Spring (Jens eller Allan + 

Marianne på tlf.) og søndag rides Dressur (Marianne + Allan). 

06. Distriktets hjemmeside 

Klubberne skal huske at opdatere deres stævner. 

07. Officials og Kurser 

Susan er bestået. 

Rie og Allan på kursus i okt. 

Lærke Enni er stadig aktiv. Ole følger op på det, så Lærke kan blive færdig som D-dommer i Spring. 

Ole følger op på mulighed for Kursus for klubundervisere. 

08. Nyt fra klubberne 

VNKR : Stor Ponyafdeling (Emilie! 😊). Ponylejr m. 30 ryttere. Klubm. gik fint. Der planlægges   

               Vinterridelejr og Gamesdag. Nov.-stævne m. Rosenparade. Der skal nyt tag på hallen. 
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MBR   : 3-dages Springridelejr var en succes. Har afviklet BM i spring. Ikke så mange startere ved  

               Klub. men pos. tilkendegivelser. Stort fremmøde v. arbejdsdag. 

               Kommende arr.: Bom-træning, Ponylegedag, Rytter-Fitness, Julestævne og -optog. 

NEXØ : Har afviklet 2 Dressur- og 1 springstævne. Skal skifte vand, bund og lys i hallen. Ønsker  

               flere medlemmer. 

NLR    : Har afviklet 2 arr. i sommer: Teori for 6-14 årige og longeridning (3 timer). Klubm. afviklet  

               uden Gabi. Anette Ihle Cup m. medaljer var meget pos. Stævne i næste weekend, derefter  

               flyttes spring ind. Der kommer nyt dommerskur på gavlen. 

               Skærpingegård er nu solgt – ildebrand => stalden skal bygges op igen. Det nye skal lige falde  

               på plads. 

Michelle: Kan ryttere starte Klubmesterskab i flere klubber? (for os ”gamle” et tilbagevendende  

               spørgsmål). –> Det er op til klubberne at bestemme!.                

NBKR : 3 arr. i sommer (m. tilskud fra DGI): Ponygames, Kæphesteridning og Ridehals- 

               Disco. Stævne i juli m. kun få startere. Klubm. med få hestestartere. Pokalfest i okt.  

               Stævne i okt. Vandingsanlægget er sat op. 

09. Eventuelt 

Hanne: Har deltaget i møder/ture vedr. Natur Nationalpark i Almindingen. Tur i juni m. forklaring til   

            planerne. 

            Vigtigt: Tilgængeligheden!!! Opbakning bl.a. fra deltagende dyrlæger. 

            Møde i sept. – modstand mod udsætning af dyr (bl.a. heste). Evt. flytbare hegn. Møde igen i      

            dec. 

10. Næste møde 

Mandag d.06.12.21.  kl.19.00 hos Ole K.D. 

 

 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette Sorth-Olsen. 


