Distrikt 10 Sydøstjylland
En afdeling under DRF
_________________________________________________________________

Distriktsrådsmøde 23. januar 2020 i Egtved Rideklub
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremmødte klubber
3. Præsentation af Nana Eiberg uddannelseskonsulent DRF og Maja Mikkelsen klubudvikling, rådgivning
klubkonsulent DRF.
4. Meddelelser fra distriktsbestyrelsen og DRF
5. Udvalgene fremlægger:
Forretningsorden
Stævneregler
Mesterskaber / Cup
Reglement
PR / Kommunikation
Kursus
6. Fremlæggelse af regnskab 2019
7. Andre meddelelser fra Breddeudvalg ved Christian Steiness
8. Eventuelt, herunder dato og sted for næste møde.
9. Stævneudvalget: fastsættelse af stævner for perioden april 2020 – marts 2021
1. Valg af dirigent
2. Fremmødte klubber
3. Præsentation

4. Meddelelser

5. Udvalgene fremlægger

Mogens Pedersen fra BOR
Der var fremmødt 25 ud af 33 klubber
Nana Eiberg nei@rideforbund.dk tlf. 4326 2818. Hun opfordrer til at kontakte
hende, hvis man har noget man synes skal ændres eller nye ideer til: uddannelse,
kursus, elevskole. Er det en ide, at lave online ERFA møder klubberne imellem?
Maja Mikkelsen mmi@rideforbund.dk tlf. 4326 2814. Der er en ny klubkonsulent
på vej i D10. Klubberne kom med nogle af deres udfordringer. Hvordan tiltrækkes
flere til generalforsamlinger. Gebyr på E-stævner, klubberne mister starter.
DRF lægger op til mere udvikling frem for drift. Nyt, kæpheste aktiviteter. Fokus på
voksen motion. Der blev opfordret til, at klubberne gerne må lave beregning på
deres mistede tilskud, ved at have medlemmer over 25 år, og indsende det til DRF.
Flere almene ride historier i Ridehesten. HUSK Repræsentantskabsmøde i Kolding
den 18/4 2020. Nye statistikker på GO, se på GO. 70 års reglen vedr. officials
kommer til revurdering. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal rediger
fællesbestemmelserne, så de bliver nemmere at overskue.
·
·

Den nye tilrettede forretningsorden for D10 blev fremlagt, diskuteret,
tilrettet og godkendt. Den ses på www.distrikt10.dk
Forslag til nye stævneregler blev fremlagt, diskuteret, tilrettet og
godkendt. De ses på www.distrikt10.dk
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·

6. Regnskab
7. Breddeudvalget

8. Eventuelt

9. Stævnefordeling

D10 Mesterskaber afholdes i 2020. Det er så planen, at samarbejde med
distrikt 8 og 9 kan laves til 2021. Der er lavet en ny Cup hovedsagligt til
klubber, der kun afholder D-stævner. Ansøg stævneudvalget ved interesse
for at afholde Cuppen. Regler for mesterskaber og Cuppen ses på
hjemmesiden.
· Facebook, klubberne opfordres til at tjekke den ud og synes godt om den.
Klubberne bedes skrive et stykke om dem selv til FB. Læg gerne billeder og
andet på siden.
· Hjemmesiden www.distrikt10.dk er moderniseret. Alle vores regler
kommer herpå.
· Reglement. Der er ændringer til mesterskaber. Hat er ikke tilladt i dressur
mere. Det er tilladt at ride uden sporer. Man skal bære spring vest ved
præmieoverrækkelse. Gives der tilladelse til at ride uden jakke, skal blusen
være lang ærmet. Doteringer må undlades hvis indskud er max. kr. 100
ved C-stævner. Efteranmeldelser uden om GO er ikke tilladt og skulle ikke
kunne laves fra uge 4. Læs selv reglementet med rettelser. Det er
rytterens eget ansvar, at holde sig opdateret.
· TD skal påføres propositioner og Equipe. Liste over TD ses på
hjemmesiden. Der er ny TD på vej.
· Distriktet mangler banedesignere.
· Kursus, der afholdes Equipe kursus den 24/3 kl. 18-21 i Egum, se
tilmelding på hjemmesiden. Der kommer kursus med Tina Lund i maj,
opslag kommer på FB. Der er også flere kurser i støbeskeen. Ønsker til
kursus emner modtages gerne.
Fremlagt og godkendt.
Christian Steiness csteiness@msn.com
Har du som klub lyst til noget nyt, så er Breddeaktiviteter måske noget.
Læs om Bredde på DRF www.rideforbund.dk under Ridesport, Discipliner findes
breddeaktiviteter.
Der findes bredde konsulenter der kommer ud til klubberne og demonstrerer.
·

Aliice Petersen takkede den tidligere formand Else Krag og overrakte
hende en lille takkegave for mange års arbejde (godt 12 år) i bestyrelsen.
· Næste møde bliver den 24/8 kl. 18.30 i Kolding Rideklub. Forslag til indslag
ønskes.
Stævneplanen blev gennemgået og rettelser tilføjet. Der var en god dialog omkring
ændringer, flytninger mm.

Mødet sluttede kl. 22.30. Bestyrelsen ved godt det var sent – og vi undskylder. Der var rigtig mange ting, der bare
skulle med. Fremtidige møder slutter ikke så sent.

Egtved den 30/1 2020
Susan Eeg Risom
Referent

