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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt 6 Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.26.09.22.  kl.19.30 . 

 

Sted:  MBR 

 

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

NBKR og Anette.  

    

Afbud: Dorthe og Karen-Lisbeth. 
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01. Godkendelse af referat (á 14.06.22.) 

Referatet godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

Intet nyt. 

03. Formand 

a. Opdateret udkast til Forretningsorden for Distrikt 6. 

”Bestyrelsen udpeger én stævneansvarlig for dressur og én for springning” omformuleres, 

så det er muligt at det er én og samme person for både dressur og spring. Ole renskriver 

=> Vi underskriver Forretningsordenen ved næste møde => Gælder fra næste år. 

04. Økonomi. 

(Ekstra) udgifter til både spring- og dressurdommere ved BM, da dressurdommerne 

strandende i Kastrup pga. strejke. Velvilje, da de i stedet tog færgen og andre dommere var 

behjælpelige, men……….  

I alt: 9.500,-kr. for 3 dressurdommere 

  +    5.350,-kr. for Banedesignere i spring. 

Der er sendt afregning til B´s Fiskeværksted (sponsor), regning til SNB sendes senere. 

Tidtageranlægget – vi har endnu ikke hørt mere fra Trine Richter vedr. ”restbeløbet”. 

05. Stævner 

4 stk. dækkener + broderi på disse + 12 stk. store rosetter – Gabi kontakter DK-rosetter. 

Resten af de 5.000,-kr. doteres til placeringer d.12.nov. 

Vaccinationskort blev tjekket v. BM-stævne i MBR => 8 ud af 40 havde fejl i basisvacc. 

Distr.m. i NLR (spring) gik godt. Ros trods støv. Mange starter. Man bør kigge på datoen til 

næste års BM – uheldigt, at det ligger i sommerferien. 

Distr.m. i MBR (dressur) gik godt trods udfordringer med strandede dommere (se pkt.4). 

TD´er (Jens Harvest) var fin og trådte i karakter i den kritiske situation. 

Positivt, at vi hjælpes ad på tværs af klubberne med det nye tidtageranlæg. (Gabi) 

Tidtageranlægget kræver 1 times ekstra forberedelsestid. (Hanne) 

Tidtageranlægget – gerne oplæring af nye (unge). Anja O. har været meget hjælpsom. 

Torben´s Cup – vær opmærksom på Equipe m.m. (Ole) 

Stævne i VNKR d.19.-20. nov. Omstruktureres lidt pga. at mange springryttere er bortrejst til 

Christmas Show. Så……..                       (Kina) 

19.nov. (og 20.nov.???): Dressur + Rosenparade + afslutning på cuppen. 

12.-13.nov.                    : Spring.  

 

06. Distriktets hjemmeside 

Intet nyt. 

07. Officials og Kurser 

Rie Skovgaard og Allan Hansen er nu aut. C-TD´ere i spring, dog endnu ikke i dressur. 

Lærke Enni har været på D-springdommerkursus, mgl. en mentor for at blive aut. D-dommer. 

(Merete S. ???) 
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Marianne B.I. er nu blevet TD´er i springning. 

Rie og Luna er kommet lidt i gang som dressurdommere. 

Vi vil gerne have Luna og Anja i gang som springdommere, når de er gamle nok.  

08. Nyt fra klubberne 

VNKR : Klubm. gik OK, mange starter i dressur, ønske om flere i breddeaktiviteterne. Der er   

               nu gang i begge haller. Nye spring indkøbes. Sponsor-spring er modtaget. Kim er  

               stoppet, men Martin er kommet til, stor aktivitet. Forudser stor regning på strøm, dog  

               pos. at vi har LED-belysning. 

MBR   :  Både Dressurstævne og Klubm. gik godt trods regn m.m. God stemning. Alt materiel  

               er nu rykket ind. Vi har ”gammelt” lys => nok nye lamper. Fællesmøde m. klub,  

               Støtteforening og Centerbest. i nov.   

NEXØ :  Klubm. med 85 starter. Fantastisk!! Mgl. lidt hesteryttere. 55 til klubfest. Gerne flere  

               medlemmer. Ønske om at udvidde hallen. 

NLR    :  Klubm. med mange starter. Dejligt at se nye vindere i klaserne. Dommerne var lidt  

               udfordrede pga. mange skift. Klubfest afholdt, god stemning. Bunden??? Forbereder  

               Torben´s Cup. Ridelejr for de store ryttere d.1.-2.okt. (bl.a. med Dennis Holst). 

NBKR :  3 x Sommeraktiviteter gik fint!! Både Sløjfe-dressurstævne (50 starter), Klubm. (60  

               starter) og D-stævne i sidste weekend gik fint, nye vindere. Kæphesteundervisning            

               1 gang/mdr. – disse ryttere har særligt kontingent. Har modtaget DGI/DIF forenings-  

               pulje til delvis nyt toplag på bunden i ridehallen. Materiellet er nu inde. 

09. Eventuelt 

Intet nyt. 

10. Næste møde 

Tirsdag d.06.12.22.  kl.19.00 hos Ole. 
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Bilag 1. 

 
 Forretningsorden for distriktsbestyrelsen i Distrikt 6 under Dansk Ride Forbund  
Distrikt 6 er et meget lille distrikt og derfor er DRFs opdeling med et distriktsråd og en distrikts-bestyrelse 
uegnet. I stedet er alle klubber repræsenteret i distriktsbestyrelsen efter nedenstående forretningsorden.  

Distrikt 6 følger ”Forretningsorden for Dansk Ride Forbunds distrikter” med nedenstående tillæg:  
Bestyrelsessammensætning  
Bestyrelse består af formand, kasserer og sekretær, samt én distriktsrepræsentant fra hver klub.  
Formand, kasserer og sekretær vælges ved årsmødet for 2 år ad gangen, formand og sekretær lige år 
og kasserer ulige år. Derudover vælges én suppleant for de valgte bestyrelsesposter. Suppleanten 
vælges for ét år ad gangen.  
Vælges en distriktsrepræsentant fra en klub til formand, kasserer eller sekretær, vælger klubben en ny 
distriktsrepræsentant til bestyrelsen.  
Ved valg til distriktsbestyrelsen har klubberne stemmeret i forhold til klubbernes medlemstal (jvf. DRFs 
vedtægter § 9)  
Kandidater skal meddeles til den siddende formand senest 14 dag før årsmøde/generalforsamling.  
Bestyrelsen udpeger én stævneansvarlig for dressur og én for springning.  
Der kan nedsættes udvalg efter behov.  
Møder  
Der afholdes 4-6 distriktsbestyrelsesmøder pr. år, samt et årsmøde/generalforsamling .  
Til distriktsbestyrelsesmøder kan hver klub deltage med 2 personer, men det er kun 
bestyrelsesmedlemmer, der har stemmeret.  
Bestyrelsesmedlemmer kan give fuldmagt til en anden person fra klubben.  
Alle beslutninger i distriktsbestyrelsen træffes ved simpelt flertal. Står stemmerne lige er formandens 
stemme afgørende.  
Årsmøde/generalforsamling afholdes hvert år i marts-april med valg til bestyrelsen.  

Der afholdes ikke distriktsrådsmøder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


