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Referat af Distriktsrådsmøde
Tid og sted:
4. februar 2013 kl. 19.00 hos Vejle Rideklub, Ibækvej 15, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Flemming valgt.
2. Fremmødte klubber. 17 ud af 37 mulige
3. Meddelelser fra forretningsudvalget og DRF
Tjek de nye regler for kørsel med trailer. Tjek DRF/politiets hjemmeside. Der arbejdes
på at få transport ministeriet til at skrive et brev ang. hvem der må transportere elev
ponyer/heste. Reglerne for medicin håndtering bliver nu kontrolleret – tjek
fødevarestyrelsens hjemmeside. Alice vil lægge link på D10’s hjemmeside, så det bliver
nemt at finde. 14. april repræsentantskabs møde i Sønderborg – husk at få jer tilmeldt
– det er jeres forbund – jeres valg. 3 bestyrelses medlemmer på valg, modtager alle
genvalg, samt 3 nye kandidater. Husk deadline for at få jeres klub tilmeldt
Klubudviklingsprojektet er den 28. februar – ansøgning sendes til Dorthe, bemærk DIF
yder støtte til klubberne enkelte projekter – se DIF hjemmeside. Alle klubber bør
kontrollere billederne på jeres hjemmeside, Tinglev Rideklub havde lånt nogle billeder
fra nettet – og har nu fået regning på dkr. 7000,00 for brug af billeder med copyright
på.
4. Orientering fra Halvvejsmødet.
DRFs bestyrelse har valgt at nedlægge berider uddannelsen i den nuværende form,
uddannelsen er simpelthen for dyr og dårlig og DRF har ingen indflydelse på
uddannelsen som styres af DRIF. Formandsgruppen var enige om at berider
uddannelsen skal bevares – men den skal fornyes. Strategi 2016 fremlagt. Nyt it – DRF
Go, kommer primo april.
5. Andre meddelelser:
• Breddeudvalget, Der afholdes Trec kursus og kvalifikationsstævne, og der er sendt
indbydelser ud til kvalifikations turneringerne i Ponygames, Kvadrille, Pas De Deux,
Team Cup.
• D-Stævneansvarlig: Bettina vil gerne om klubberne tænker lidt over om alle D-stævner
i perioden maj-juni og august-september skal være med både spring og dressur. Det
giver større mulighed for flere stævner, hvis klubberne ”specialiserer” sig i kun den ene
disciplin. Og alle vil jo gerne have stævner i denne periode. Prisen for at få adgang til at
bruge protalen og live er 1500 kr. pr. år. Stævner som er lagt ind glider automatisk
over i den nye Go. Skal det være muligt at tage gebyr ved manuel tilmelding ? Bettina
laver oplæg til næste møde i april.
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6. Orientering fra De Sydjyske Rideklubbers møde i Rødding
Ny mødeleder og sportslig koordinator for dist. 8-9-10 i stedet for Carl-Chr. P., –
Michael Tækker. Reglementsændringer – husk at tjekke det nye reglement. Fælles
bestemmelser – ingen ændringer i år. Ligger på www.sydjyskerideklubber.dk .
Stævneplanlægning fremover – er der for mange stævner ? hvis vi skal begrænse –
under hvilke kriterier ? Bettina laver oplæg til debat på næste møde i april. Michael
kommer til næste møde for at høre hvad distrikt 10 ønsker. Evt. også oplæg fra
Michael.
7. Fastlæggelse af udvidede klubstævner april 2012 – marts 2013
TURK og SJS ej mødt frem – deres stævnedatoer slettes. Bettina modtager ændringer
og lægger ny stævne liste på hjemmesiden. Bettina orienterede om muligheden for at få
en TD ud til D-stævner til hjælp med planlægning, vejledning og støtte under stævnet
uden beregning – ring Bettina.
8. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde:
Hedensted Rideklub den 22. april 2013 kl. 19.00
Med venlig hilsen
Referent
Dorthe Rahbek
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