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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Torsdag d.08.03.18.  kl.19.00 . 

 

Sted:  VNKR 

 

Deltagere: Ole, Hanne MBR, Stine S.H. NEXØ, Kina VNKR, Gabi og Tanja NLR, 

Ann Charlott og Helle NBKR, Johnny ØMKR, (Karen-Lisbeth) og 

Anette.  

    

Afbud: Dorthe. 
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01. Godkendelse af referat  (fra d.07.12.17.) 

Referatet godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

3.-4./3.: Ole var til Distriktsudvalgsmøde. Godt møde, men langt væk.  

Strategi 2022 : Elevskoleudvalg. Undersøgelse er udsendt til klubberne. Her i distr. har dog ik- 

                         ke alle klubber modtaget. 

                         Kursusundersøgelse v/ Martha Voss. 

                         D-licensen får megen kritik, et fald fra 14.000 til 9.000 C-licens ryttere. 

                         70-års reglen (best.medl., officials m.fl. afgår v. 70 år), nye regler er sandsyn- 

                         ligvis på vej. 

                         Næsebånd – TD´erne skal kun nødigt undersøge dette, og hvis de gør skal de 

                         samtidig undersøge for mundsår, begge dele sker efter endt ridning. 

                         General Sekretær Jacob Gulmann vil gerne besøge os d.14/6. Da dette er midt  

                         under Folkemødet, forsøger Ole at rykke det til senere.             

03. Økonomi 

Se udkast til Status samt Driftsregnskab vedlagt Protokollen. 

Pt. vises et underskud på 10.812,84 kr. Regnskabet er dog endnu ikke helt færdigt. 

Annoncører er blevet rykket. 

Når vi fremover sender ind til kommunen (d.15.jan.), sendes samtidig til kassereren, pt. 

Karen-Lisbeth. 

Karen-Lisbeth er hjemme på Bornholm i april ´18 og deltager derfor i Årsmødet d.24.april. 

04. Formand 

21/4 :                Rep.møde i Kolding, ingen deltager fra Distrikt Bornholm. Ej muligt at benyt- 

                         te fuldmagter. 

Sponsorater :    Foreløbig kun afslag. 

                         Sparekassen Bornholm har dog givet et legat på 15.000,-kr. til springmateriel  

                         til den bornholmske Military sport, søgt af foreningen Hesteklewa. 

Hareløkkerne : Det er fortsat Landboforeningen+Naturstyrelsen, der udlejer til Travselskabet.  

                         Vi har stadig ret til at benytte arealerne. 

Trail Center Bornholm i Almindingen : På tværs af alle idrætsgrene. Meget sen invitation, vi  

                          har dog ikke den store interesse i projektet.  

Marianne Brandt (NEXØ) vil gerne stoppe i Breddeudvalget. Foreløbig står posten tom, men  

                         vi vil gerne finde en afløser. Charlotte Berg forventes stadig at invitere til fæl- 

                         les ridelejr. 

05. Stævner 

VNKR fik henvendelse fra DRF vedr. doteringer forud for stævnet (se mailkorrespondence 

vedlagt Protokollen). Ole har skrevet til Administrationen, med kopi til Springudvalget. Har 

kun fået respons fra Administraionen.. 

Ole har lavet en skrivelse til hjælp for vore Stævneudvalg (se denne vedlagt Protokollen). 

10,-kr.gebyr skal indgå i doteringer. 

17.-18./3. : Stævnet i NBKR udsættes til d.21.-22./3. (Kombi-stævne) pga. sne. 
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06. Distriktets hjemmeside 

Intet nyt. 

07. Kurser 

Susan Rasmussen har været på kursus som C-bane designer, skal senere til eksamen. Tage og 

Kennet er mentorer. 

Martha Voss laver undersøgelse vedr. kursusønsker. Vi ønsker kurser for instruktører samt 

officials (tilskud forventes fra kommunen). 

08. Nyt fra klubberne 

NBKR : Gen.forsamling udsat til d.9/3. Ligeledes udsættes overnatning m. ponyryttere og  

               stævne. Køreselskabet ”bor” nu også i NBKR. Stalden er solgt (generationsskifte).  

               Flis i hallen til sommer. 

NLR    :  Gen.forsamling udsat til d.13/3. Udskiftning forventes. Træningsstævner afholdes. 

VNKR :  Gen.forsamling udsat til d.13/3. Har afholdt to fine stævner, dog en del frameldinger  

               søndag pga. sne. Positivt med de to haller.  

ØMKR : Har afholdt Gen.forsamling, uændret bestyrelse, ca. 20 medlemmer. Klubben har et  

                stort problem m. kommunen vedr. dressurbanen i Østermarie. Havde accepteret en  

                træbeskæring i 2 m højde – efterfølgende har komm. valgt helt at fælde nogle af  

                træerne, samt de har benyttet ridebanen som tilkørselsvej til projektet => ødelagt  

               dressurbane. Klubben vil ikke selv renovere banen, men håber komm. vil indgå en  

               aftale om erstatning. 

NEXØ :  Helt ny best. med Stine Sonne Hansen som formand. Øvrige best.medlemmer er  

               Karina Skiøtt Hansen, Karina Beyer Rasmussen, Laura Graulund Hansen og Michel- 

               le Krogsgaard. Marianne Brandt fortsætter i Stævneudvalget. 

MBR :    Har afholdt Gen.forsamling, Ole er genvalgt. Har afholdt succesfuld Stævnetræning  

               for de små. 

09. Eventuelt 

Intet nyt. 

10. Næste møde 

Distriktsbestyrelsesmøde tirsdag d.24.april kl.19.00 i MBR. 

Årsmøde                          tirsdag d.24.april kl.19.30 i MBR.  

 

Møde m. Jacob Gulmann – Ole undersøger og meddeler dato. 


