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Referat af 
 

Bestyrelsesmøde i D6. 
 
 

 
   

Mødetid Mandag d.12.01.15.  kl.19.00 . 
 
Sted:  NBKR. 
 
Deltagere: Ole, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas og Kina VNKR, Mie og 

Karina NLR, Susanne Grubbe og Helle NBKR, Johnny ØMKR, Karen-
Lisbeth og Anette.  

    

 
Afbud: Ann Charlott. 
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01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.11.11.14.) 
Referatet godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

a. Møde på Bornholm med repr. for DRF.                 (v/ Ole) 
Det ventede møde i foråret 2014 ”flød ud i sandet”, men vi i D6 skal også tilgodeses af 
DRF, når der er behov. Vi ønsker: 
1. Temadag for TD´ere (både spring og dressur). 
2. Nyt springreglement vs. D6. 
3. Har DRF noget at fortælle os? 

      Ole skriver til Jens Erik Majlund.  
b. Ponymåling d.10/1-2015.                                        (v/ Ole) 

Der var 10 tilmeldte til d.10/1, der desværre blev aflyst pga. vejret. Alle tilmeldte vil få 
dispensation indtil næste ponymåling. 

c. Er der interesse for svensk ponymåling på Bornholm? 
Kennet bedes om at tælle op, Ole sender brev til Michelle, som er ponymålingsansvarlig. 
Desuden skrives en notits på hjemmesiden herom. 
 

03. Økonomi 

a.  Der påtænkes evt. bankskifte i fbm. sponsorat. Ole kontakter Cathie. 
b.  Margeritten Cup 2015.                                               (v/ Ole og Mie) 
     Takkebrev for 2014 er sendt til Ditte og Jørn Johnsen, de vil også gerne sponsorere  en Cup  
     i 2015 (vil gerne være med ved et afsluttende indendørs stævne). Ditte og Mie aftaler stæv-  
     ner (forslag: alle udendørs stævner + indendørs i VNKR).        
c.Foreløbig Resultat- og Balanceliste omdelt af Karen-Lisbeth (med forbehold). Send det sid-  

  ste til KL hurtigt – deadline d.15/1-2015 jf. BRK!!! 

04. Formand 

Se øvrige pkt. 

05. Stævnekoordinator    v/  Mie. 

a. Stævneplanlægningsmøde.   
Der er mange ønsker fra klubberne (ønskeliste vedlagt protokollen), men……….samme 
antal stævner som sidste år jf. aftale på Stævneevalueringsmødet. Der skæres på D-stæv-
ner, ikke på C-stævner. Det tilstræbes ikke at lægge for mange D-klasser midt på dagen 
aht. TD´erne.  
Regelsættet bør gennemgås (Ole).                                   

b. TD-møde. 
Ny Stævnerapport for D6 fremlægges. Kommentarer i stedet for karakterer. 

c. Military-Juntaen.                                                                                                        
Forespørgsel om at være med ved Stævneplanlægningsmødet. De er inviteret. 
Korrekturlæsning på datoer (VNKR).      
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06. Distriktets hjemmeside 

Der påtænkes nyt på hjemmesiden.Mie opretter en profil for D6 på Facebook + ”passer” den. 
1 administrator for hver klub. 

07. Kurser 

a. Ryttermærkekurser. 
11 ryttere bestod. Overskud på 380,-kr. 
Ryttermærkekurser i 1. og 2.grad bør tilbydes i klubberne.  

b. Dennis Holst-kurset 
Afholdtes i NLR og forløb fint. Positive tilb.meldinger. Ønske om opfølgning, evt. bare en 
aften i foråret 2015. Mette undersøger. 

c. Ønske om springundervisning. 
d. Kursus: Korrekt dressurridning – hvordan?   v/ Hanne Valentin. 

NLR arrangerer dette og inviterer alle fra D6 med. Endelig dato afventes (feb. 2015). 
e. Dressurdommeruddannelsen. 

Mette Sørensen vil gerne. D6 afholder udgifter. 
f. Banedesignere. 

René har orlov, men vil gerne igen. Torben Ipsen ønsker ikke at gå videre pt. Vi sætter 
ikke gang i flere lige nu. 

g. Ryttermærkedommer. 
Ole spørger nye emner, , om de er interesserede.    

h. Cathie, Line og Mai på Terræntrænerkursus i foråret. 
i. Klar-Parat-Start. 

Snarest muligt. Jens H. eller Lis som underviser? Har vi materiale liggende?  

08. Nyt fra klubberne 

MBR    :  Indendørs terræntræning v/ Mia Hastrup var meget pos., næste gang i VNKR.  Un- 
                dervisning v/ Andreas Künnemann blev lidt forkortet pga. vejret. Juleoptog gik fint.  
                D-stævne i feb./marts. 
NEXØ  :  Div. julearrangementer er gået fint. Har fået lidt flere medlemmer. 
NBKR  :  Div. julearrangementer er gået fint, dog blev optoget aflyst pga. vejret. Bunden er    
                 problematisk, dog markant bedre efter tromling. Barrieren er blevet malet. Har fået  
                 lidt flere medlemmer. 
ØMKR  :  Er gået lidt i vinterhi. 
NLR      :  Juleklip gik fint. Spring + dressur (hjælp de unge) er kæmpe succes. Der var pænt  
                 med tilmeldinger til stævnet, dog også frameldinger pga. vejret. Feb.: Undervisning  
                 v/Melanie Westergaard, Marts: Undervisning v/Hotho. 
VNKR   :  Div. julearrangementer gik fint. Springstævne d.17.-18./1 ser fint ud. Nye spejle er  
                 på vej.          

09. Eventuelt 

a. Ole foreslår et nyt logo til D6, da det nuværende er ”af ældre dato”.  

10. Næste møde 

Årsmøde torsdag d.26.03.15.  kl.19.00 i MBR. 
Evt. bestyrelsesmøde ½ time før. 


