
 
 
 

Referat fra Distriktsrådsmøde d. 18. Januar 2016  
 

Sekretær Rikke Schmidt           e-mail: rikkeschmidt92@gmail.com 

    

   

 

Sted: Fredericia Rideklub  

 

              

 Valg af dirigent 

o Dorthe Nielsen 

 

 Meddelelser fra repræsentant for Dansk Ride Forbunds bestyrelse. 

o Anne-Mette Binder var og give sidste nyt fra Dansk Ride Forbunds Bestyrelse – Se 

vedhæftet Bilag 1 

 

 Fremlæggelse af regnskabet for 2015 

o Susan Eeg Risom præsenterede et pænt regnskab – Se bilag vedhæftet 2 

 

 Meddelelser fra distriktsbestyrelsen.  

o Det er taget op til overvejelse, om distrikterne skal have et tillægs navn. Dette er blevet 

ønsket, for at det vil give et hurtigere overblik, hvor de forskellige distrikter ligger i landet. 

Hvis dette bliver aktuelt vil distrikt 10, højst sandsynligt blive kaldt ”Distrikt 10, Syd/Øst 

Jylland”. 

o Et Eventkursus vil blive planlagt. Rie Lund-Pedersen er ansvarlig, og Egtved Rideklub vil 

gerne stille lokaler til rådighed. 

o Der er blevet foreslået, at man koordinerer stævner på tværs af hele Jylland og Fyn. 

Sjælland gør det med stor succes. Dette er stadig ved at blive udarbejdet korrekt, da 

Nordjylland ikke vil blive påvirket af et stævne i Syd/Øst Jylland. 

 

 Andre meddelelser: 

 Breddeudvalget 

o  Planlægningen af kvalifikationerne til landsfinalerne er i fuld gang med at blive planlagt. 

Invitation vil snart blive sendt ud. 

 Klubkonsulenten 

o D. 16-17. april vil der være forbunds- og repræsentantskabsmøde på Hotel Scandic i 

Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding. 

Hver klub må stille med to personer. 

 

 Fastlæggelse af stævner april 2016– september 2016.  

Klubber, som ønsker stævner i den kommende sæson, SKAL møde frem. 

o En masse stævner kom på plads, dog var der sket lidt små fejl, som er blevet rettet til. 

Den endelige stævneoversigt er vedhæftet. 

 

 Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde. 

o Fremover vil det være muligt at få en TD’er ud til store klubstævner. Det vil koste 450 kr. 

pr. dag.  

Der vil også blive pålagt, at hvis et C-stævne er længere end 10 timer pr. dag, skal der to 

TD’er på, sådan at de kan afløse hinanden. 

o Næste Møde er d. 21. juni på Dalby Rideklub kl. 19.00, hvor indendørs stævnesæsonen vil 

blive fastlagt. Sidste Stævne ansøgnings frist er: 24. maj  

 

Referent Rikke Schmidt 

 

 


