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Referat af Distriktsrådsmøde
Den 22. januar 2015 kl. 19.00 hos Vamdrup Rideklub, Nagbølvej 2, 6580 Vamdrup
1. Valg af dirigent
Jacob VDR
2. Fremmødte klubber.
19 ud af 35 klubber mødt
3. Gennemgang af regnskabet 2014 v/Susan
Indtægter 71.000 – Udgifter 37.000 – Resultat 31.000 Dkr. Regnskabet blev godkendt.
4. Meddelelser fra distriktsbestyrelsen og DRF
Repræsentantskabs møde på hotel Comwell i Skørping den 19. april 2015 – mød op og
gør jeres stemme gældende.
Ulykkesforsikring – husk jeres ryttere på det.
Møde om ”Ambition 2020” i Sdr. Hygum den 28. januar 2015 – kom og vær med til at
bestemme hvad DRF skal fremadrettet.
Mentorordning for unge ryttere som går fra C-stævner til B-stævner, som man kan
tilmelde sig.
Nyt koncept for ponymåling, ansatte ponymålere, der måles på dyrehospitaler.
Stævne systemet Event kommer formodentlig til maj. Der kommer kursus når
programmet er klar.
Doping kontrol til D-stævner.
Vi mangler kreds repræsentanter i frilufts rådet. Har I en rytter som rider meget i
skoven, så var det måske noget for vedkommende ?
Der er lavet en film om korrekt dressur ridning – distrikts bestyrelsen finder 4 klubber
som vil lægge lokaler til sådan en aften – Distriktet betaler. Kunne jeres klub tænke sig
at afholde sådan en aften så kontakt Dorthe.
Minimums doteringer ved C spring stævner – bemærk at man kan sætte doteringerne
kan nedsættes hvis der er få startende i klassen – husk at skrive det i propositionerne.
Banebygger kursus hos EUR hænger hos Alice og Bettina.
Der er valg på næste distrikts råds møde formodentligt i september: Dorthe og
Flemming træder ud.
5. Andre meddelelser:
• Breddeudvalget
Invitationer til kvalifikationsstævner kommer snarest. Ponygames egne stævner,
kvadrille og pas de deux og stil stafet springning må rigtig gerne være ved D-stævner –
så bud venligst ind.
• Stævneudvalget: Rie, Ninna, Karin, Roy samt Steen
• Klubkonsulenten: tøv ikke med at kontakte Dorthe hvis man ønsker hjælp med evt.
problemer eller hvis man bare ønsker at klæde sin bestyrelse godt på til det fremtidige
arbejde i bestyrelsen. Jeg kommer også gerne ud til generalforsamlinger som dirigent.
6. Fastlæggelse af C og D klubstævner april – september 2015.
Endelig plan sendes ud fra stævneudvalget. Næste ansøgningsfrist for 2. stævne halvår
bliver før sommerferien. Alle klubber som har stævner planlagt, skal få stævnerne
oprettet hurtigst muligt på Go, så Alice kan godkende alle stævne terminer ret hurtigt
så rytterne kan planlægge deres stævner.
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7. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde.
Vejle kommune afskaffer 25 års reglen pr. 1. januar 2016.
Næste møde hos Rideklubben Møllen i august.
Med venlig hilsen
Dorthe Rahbek Nielsen
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