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Referat af 
 
Distrikts 6 Bestyrelsesmøde 

 
 

 
   

Mødetid Tirsdag d.11.09.12.    kl.19.30 . 
 
Sted:  Nexø. 
 
Deltagere: Lis MBR, Marianne og Linda NEXØ, Thomas VNKR, Mie og Salina 

NLR, Ann Charlott og Helle NBKR, Karen-Lisbeth og Anette.  
    

 
Afbud: Susanne ØMKR.  
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Mødet indledtes ved Bettine Nordseighl, Bornholms Politi   (vedr. Hestens Værn). 
Pt. findes ingen afdeling af Hestens Værn på Bornholm, men B.N. har god kontakt til afd. 
Hørsholm. ”Dyrenes Beskyttelse” er pt. eneste organisation her på øen. Dyrevelfærd er blevet 
nedprioriteret, er nedlagt i politiet. Dvs. B.N. kan hverken lave opsøgende eller præventivt 
arb. Hun vil gerne agere kontaktperson, men ellers er det alm. anmeldelse til vagthavende. Der 
vurderes efter flg.: 
- Uforsvarlig              (ex. Manglende beskæring) 
- Grovt uforsvarlig     (ex. Manglende dyrlæge) 
- Misrøgt. 
Der kan idømmes flg.: 
- Bøde 
- Pålæg 
- Miste retten til at holde dyr m.m. 
”GUIDE til den nye hestelov” – anbefales! Bemærk overgangsordning for etablerede 

hestehold. I 2020 skal alle opfylde kravene. 
Nødvendigt at kende lovgivningen, hvis vi vil starte en afd. af Hestens Værn. 
Vi/ HV.  har ingen myndighed, kun hvis vi inviteres ind af hesteejeren. B.N. opfordrer til at 
signalere at ville hjælpe, hvis vi får kendskab til misrøgt af heste eller lign. 
Dyrlæge Jens Svenningsen: ”Huldvurdering på heste” – anbefales. Evt. forsøger D6 at invitere 
ham herover mhp. et foredrag. 

01. Godkendelse af referat  (D6-møde d.09.05.12.) 
Ref. godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

Se pkt.04. 

03. Økonomi 

Military-ur + andre småting indkøbt. Udlæg til Jørn Sørensen (kommer ind igen senere). 
Mangler lidt fra Jens H. vedr. annoncer. 

04. Formand 

a. Brev til DRF´s Dressurudvalg  (Dommeruddannelsen) / ang. Dommernes status.  
Lis har rykket DRF for en á jourført dommerliste (B-dommere). 

b. Klubbernes udkast til Sikkerhedsreglement. 
Alle skal udfylde, bemærk ”must” / ”valgfrit”. 

05. Stævnekoordinator 

a. Championater 2013.              (Mie). 
Positivt modtaget, 9 deltagere i år. Dvs. vi gentager i 2013 (skal lægges i forb.m. 
dressurstævne). 

b. Skrivelse fra D6 til DRF.       (Mie) 
Brev skrevet til DRF af Mie+Lis på foranledning af møde m. DRF-rep. i foråret 2012. (Se 
Bilag). 

c. Stævner udover de ved koordineringsmødet planlagte. 
VNKR har lagt klubmesterskaber en week-end, hvor NBKR har C-stævne. Thomas Enni 
(VNKR) beklager. 
Klager er blevet diskuteret i D6-best. Mie fremskaffer §´erne i reglementet, hvorefter Lis 

svarer på klagerne. 
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06. Distriktsbladet /Hjemmesiden. 

a. Hvem kender historien om denne hest?                                                                              
(m. billede af stor figur). Er afleveret til Lis af Ingrid Koefoed-Larsen. 

b. Karen-Lisbeth kontakter  Jens for at høre om annoncører.   

07. Kurser 

a.  Mangel på undervisere i KPS + sikkerhed    (evt. Jens og Anette). 
DRF mangler pt. undervisere i Klar-Parat-Start, evt. ”emner” kan selv kontakte DRF. Vi 
opfordrer Jens H.   

08. Nyt fra klubberne 

Nexø :    Mange arr. før sommerferien. Lille klubm. Mange nye, små ryttere på vej. Nyt van- 
               dingsanlæg. D-stævne i slut sept. (udendørs). Nyt på bedding: TREK. 4-6 ryttere klar  
               til Ryttermærke 3+4 (åbent for alle). 
NBKR:  Travlt. Nye dysser i vandingsanlægget. Bunden i hallen er blevet renoveret. Mange 
               Springryttere. ØMKR har 2 timer spring pr. uge. Championater i dressur – sjovt!Dog 
               gerne lidt mere info om hestene. Godt klubm. Lille stævne i sept. 
NLR :     Det går rigtig godt, mange hold, mange nye ryttere. Vandingsanlægget skal laves in- 
               den vinter. 126 starter ved klubm. C-spring i okt., Torben Cup, Hubertusjagt. Vand- 
               graven er sløjfet og banketten flyttet. Skal den nye vandgrav følge reglementet? Nej,  
               ikke nødvendigvis – den skal blot være nyttig for flest mulige ryttere.         
VNKR :  Ridelejr. Military. Nyt lydanlæg. Rigtig godt BM-dressur. Klubm. over 3 dage. 
MBR :    Mange nye medl. Klubm. d.22.-23.sept. Nyt vandingsanlæg. Det går godt. Ved BM-  

               Spring fik vi både tilskud fra D6 og DRF. Skal der modregnes beløb? Nej, evt. spon- 
               sorater skal tilfalde dén klub, der har ”gjort arbejdet”.    
ØMKR :  Intet nyt. 

09. Eventuelt. 

a. Ann Charlott: Skal vi fortsat bestræbe, at man kun må starte klubm. i 1 klub? Det vurderes 
i den enkelte klub. 

b. Nyt pkt. til næste møde: Hvor har vi fælles beslutninger i D6? / Visioner i D6?   (AC) 
c. Møde m. ”Dyrenes Beskyttelse” / Jens Svenningsen planlægges i efteråret.  Nyvest Cente-

ret. Åbent for alle hesteinteresserede / øvrige organisationer.  

10. Næste møde 

a. Stævneevalueringsmøde. 
b. Stævneplanlægningsmøde. 


