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Referat af 
 

Bestyrelsesmøde i D6. 
 
 

 
   

Mødetid Onsdag d.19.02.14.  kl.19.00 . 
 
Sted:  MBR 
 
Deltagere: Lis, Mette MBR, Marianne NEXØ, Thomas VNKR, Mie NLR, Ann 

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

 
Afbud: Karen-Lisbeth.  
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01. Godkendelse af referat   ( Bestyrelsesmøde i D6  d.12.12.13.) 

Ref. godkendt. 

02. Orientering fra DRF 

a. Medlemsindberetning til DRF. 
Hele D6 får ros for hurtig indberetning af medlemstal. ☺ 
Pt. 531 medl. i D6 (nedadgående).  

b. Distriktsrådsmøde d.25.01.14. 
Flere er blevet fyret. 
Ny beridderuddannelse er måske på vej.  

c. Repræsentantskabsmøde i DRF d.27.04.14. 
D6 bliver ikke repræsenteret. 

d. Friluftsrådet. 
Valg til Friluftsrådet – Hvem vil repr. D6? 
2 ryttere fra MBR var på Raghammer, men ”endte” i et rideforbud. Kontakt til 
Friluftsrådet, som vil forsøge at ophæve dette forbud.   

   

03. Økonomi 

Pt. endnu intet regnskab fra Hestedagen 2013 pga. manglende regnskab. 
Regnskab på kurserne ej heller helt færdige – mangler stadig nogle regninger.   !!!  � 
”Arrangementer” Hvad dækker det? (Karen-Lisbeth: Startgebyrer vedr. Militarystævnet til 

Hestedagen. (jf. mail á 20.februar 2014)). 

Snak vedr. betaling af de to ridemærkeundervisere. Alternativt ingen undervisning inden 
”deadline” for dommer. 

04. Formand 

a. Valg af ny formand i D6. 
Best. har valgt Ole K.D. 

b. Fælles ridelejr for alle klubber i D6 d.28.-29.06.14. 
En god idé – men ikke med løn til de voksne. (alle andre laver frivilligt ulønnet arbejde). 
Tak for idéen, men vi takker nej (Lis kontakter GR). D6 prøver selv at lave en tilsvarende, 
AC indkalder. Pkt. til næste møde.   

c. Foredrag v/ Susanne Kjærgaard. 
Suzan K. (via Helle Renée). !5.000,-kr. D6 kan ikke være med til at betale, kurset er ikke 
for alle ryttere. 

d. Ribe Ridtet – Distance. 
Nej tak. 

05. Stævnekoordinator 

a.  Afholdelse af BM.  
Samtlige stævner planlægges ved Stævnekoordineringsmødet. Godt møde (der var jo ikke 
så mange som ellers). Samme form næste år. 

b. Ny rettelse til reglementet. 
Samme doteringer som hidtil i D6. Vi må selv bestemme, hvilke metoder vi vælger i 
sværhedsgrad 1 og 2. Prop. Ved Cup´erne er som hidtil. 
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Ønsker vi flere stildommere? (René har tilbudt sig). Foreløbig kan vi godt bruge både de 
banebyggere og dommere, vi har – men kurset d. 15.marts i Fredericia tilbydes René, Ole, 
Merete, Hanne og Tage.  

06. Distriktets hjemmeside 

Kunne godt opdateres. 
Ros: Jens er hurtig til at sætte klubbernes input på. 
Morten Fiil opfordres til at lægge billeder på (Mie kontakter). 

07. Kurser 

a.  Ryttermærker d.3.-4.12.13. 
Overskud af materialer returneret til DRF. 
Overskud på 4.-5.000,-kr. hensættes til evt. fælles ridelejr. 

b. Dommertilbud til Ryttermærker. 
Birte Mortensen D2 har tilbudt sig, men pt. har vi lige ”ryddet op”.  

c. Licenskursus. 
      Jens H. har stadig ikke afleveret regnskab til K.-L. (Måske slipper D6 helt for udgifter 
hertil???) ☺ 
d.  Hestens Dag                                                                                                                              

Nyt fra Anne Mari og Kennet? 

08. Nyt fra klubberne 

Nexø     : Nye valgt ind i halbest. Ny bund både inde i hallen og på dressurbane ude. Gældfrie,                              
                hvilket giver luft i økonomien. 
MBR     : Et par nye i best. Louise Falk havde arrangeret Brugtmarked d.16/2 – fint! 
VNKR   : Gen.fors. d.20/2. Alle forventes at blive i best., men udskiftning i div. udvalg. 
NLR      :  Gen.fors. d.27/3. Skal have ny formand. Har fået ny bund i hallen. Springkursus    
                 d.15.-16./2 gik godt. Springstævne d.15.-16./3 (uden Mie!). 
NBKR    : Har fået ny bund og lys i hallen, der skal dog tilsættes mere i bunden. D.22.-23./2 
                  BM i Mønstring og Ringridning. Gen.fors. d.24/2. 
ØMKR    : Har holdt Gen.fors. – alle blev i best.  30% af medlemmerne var fremmødt.     

09. Eventuelt 

a. Dennis Holst kursus (v/Mette). Kursus for undervisere. Plads til max. 20. Der skal 
spørges ude i klubberne. Tilb.melding til Mette. 

b. AC: Friridning i andre klubber, mens der er arr. i egen klub?   Nej. 

10. Næste møde 

Årsmøde onsdag d.26.03.14.  kl. 19.00 i NLR. 


