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Referat af 

 

Bestyrelsesmøde i Distrikt Bornholm. 
 

 
 

   

Mødetid Mandag d.13.06.16.  kl.19.00 . 

 

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

 

Deltagere: Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Kina VNKR, Gabi NLR, Ann 

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

  Desuden deltog Charlotte Berg fra Travselskabet i starten af mødet. 

  

Afbud: Mie, Thomas og Johnny K. 

 

 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

01. Godkendelse af referat ................................................................................................................ 2 

02. Orientering fra DRF .................................................................................................................... 2 

03. Økonomi...................................................................................................................................... 2 

04. Formand ...................................................................................................................................... 2 

05. Stævnekoordinator ...................................................................................................................... 2 

06. Distriktets hjemmeside ................................................................................................................ 3 

07. Kurser .......................................................................................................................................... 3 

08. Nyt fra klubberne ........................................................................................................................ 3 

09. Eventuelt ..................................................................................................................................... 3 

10. Næste møde ................................................................................................................................. 3 

 



  Distrikt 6 

Udskrevet 30-09-2016 07:34  Side 2 af 3 

Ole bød velkommen til Johnny Ipsen, som er ny formand i ØMKR, samt Charlotte Berg fra 

Travselskabet, som deltog under drøftelse af pkt. ”Hestens Dag” og Ridelejr. 

a. ”Hestens Dag" 

 

Charlotte mente, at der mangler opbakning fra Distriktet / ridefolket. Det er Travselskabet, 

der er mest ihærdige. Hun, Marianne B. samt Ann-Mari og Cilie har deltaget i møde i juni. 

Anja G., Cilie E. og Tina B. har tilkendegivet at ville hjælpe ved ridelejren, men det er ge-

nerelt svært at skaffe hjælpere. Charlotte vil gerne stå i spidsen men har brug for flere 

hjælpere (ridefolk). Køreselskabet m.fl. har meldt helt fra i år. Charlotte bad om en tilba-

gemelding dagen efter mødet, ergo d.14.juni, hvorefter bestyrelsen drøftede videre på sa-

gen alene.   

Bestyrelsen i Distrikt Bornholm må melde fra til ”Hestens Dag 2016”. 
Vi mangler en tovholder for arrangementet, da Ann-Mari og Kenneth har meldt fra. Vi kan 

ikke finde en ny tovholder med så kort varsel, da de fleste er engagerede ved arrangemen-

ter hjemme i egne klubber, hvor vi i forvejen har svært ved at skaffe hjælpere. Vi må er-

kende en mangelfuld kommunikation, men vil på et senere tidspunkt drøfte, hvorvidt vi vil 

være med ved et evt. senere arrangement. Vi er dog enige om, at idéen med ”Hestens Dag” 

er rigtig god og kan være med til at give en positiv PR for ridesporten. Vi er nødt til at 

starte planlægningen på et meget tidligere tidspunkt og samtidig have helt styr på tovhol-

der + de primære hjælpere. Derfor bestyrelsens beslutning om at melde fra til ”Hestens 

Dag”. 

Ole ringer til Charlotte og meddeler dette”. 

Ridelejren gennemføres. 
Se også pkt.9.  

01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.19.04.16. samt Årsmøde d.19.04.16.) 

Begge ref. Godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

Nye reglementer pr. 1/6-2016. 

Møde i formandsgruppen, Ole deltager ikke. 

03. Økonomi 

Intet nyt fra Karen-Lisbeth. 

DM i Military – hvem står for økonomien? Evt. Ole. 

04. Formand 

Jackie S. er nu D-springdommer. 

Susan Rasmussen er Banedesigner tul D-stævner. Opfordres til også at blive Stildommer. 

D.4/6: 5 ponyer måltes ved Ponymåling. Nok sidste gang i 2016. 

Spiltovene ved travbanen trænger til en kærlig hånd. Vores udspil er, at vi overlader dem samt 

boksene til Travselskabet, men kan låne dem 2-3 gange om året. Ole taler først med Søren 

Kock fra Køreselskabet. 

05. Stævnekoordinator 

Kids Ride Horses er et D-stævne. 

Ole: Hvorfor ikke blot kalde klasserne LE, LC m.v. i stedet for cm-klasser ?  Kina: 

Tanketorsk! 
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Der er ingen kvalifikationskrav til mest. i dressur for ponyer, da der kan forudses sammenlæg-

ninger af flere ponykategorier  (besluttet af Ole og Mie). 

Planlægningen af DM i Military går rimeligt, Kenneth arbejder på det. 

06. Distriktets hjemmeside 

Hjemmesiden er blevet lidt bedre (hastigheden). 

07. Kurser 

Intet nyt. 

08. Nyt fra klubberne 

Nexø:     C-stævnet gik fint. Megen ros for stævnepladsen. 

VNKR:  Ponylejr d.12-13/juli. Div. arbejdsdage går ok. Halbyggeri går lidt sløvt (Centerbest.) 

              Stævne i aug. 

NBKR:  Renovering af ”Muleposen” går godt, lidt mere trægt med nye vinduer. Ønsker flis i  

              Hallen inden indendørssæson. Græsklipper ok nu. Svært at finde dommer til stævnet  

              d.9-10/juli. Mangler stadig et stævneudvalgsmedlem. 

MBR:    Mette har holdt lidt lav profil pga. uddannelse, men Pia m.fl. har styr på det. Ellers ok 

NLR:     BM i spring. Stævnet inden er aflyst, i stedet afholdes en træningsaften. 

ØMKR: Best. er reduceret til 5, udvalgene er strøget. Man ”tager et år ad gangen”. 

              D.22/8 er der planlagt et foredrag v/ Tungvognskontrollen. Dette udskydes dog, da  

              Der fornylig har været et tilsvarende v/ Jørgen Kold.     

09. Ridelejr  v/ Marianne. 

Ridelejren gennemføres med Charlotte Berg som primus motor, samt bl.a. Anja Gjetting, Tina 

Bager og Cilie Engmann – men klubberne må skaffe nogle flere hjælpere. 

Se endvidere ovenfor. 

10. Eventuelt 

Ingen pkt. 

11. Næste møde 

Mandag d.19.09.16.  kl.19.00 i MBR. 

 

 

 

 

 

Referat v/  Anette sorth-Olsen. 


