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1: Registrering af klubber: 

Klubberne blev registreret 

2: Valg af ordstyrer: 

Tommy blev valgt som ordstyrer. 

3: Forretningsudvalgets beretning: 

Bjarne indledte med at byde velkommen. Der var ikke det store, at berette i 

forhold til året der er gået. Der er afholdt mange stævner. SJM forløb rigtig 

godt, rigtig mange deltagere. Det nye initiativ med TD’er til D-stævner blev sat i 

værk, ikke alle klubber blev besøgt men en del fik fornøjelsen. Der er ansat ny 

generalsekretær * se mere på DRF side. 

 

4: Regnskab 

Bjarne forelagde regnskabet og regnskabet blev godkendt. 

 

5: Valg til forretningsudvalget: 

Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Det nye forretningsudvalg ser således ud: 

Heidi Jespersen – Bjarne Nickolajsen 

Mette Jæger – Tommy Nielsen 

Suppleant – Susanne fra EOR. 

Glenn / Tina blev takket for deres indsats i forretningsudvalget. 

6: Indkomne forslag: 

Der var forslag om, at forhøje kontingentet med 5 kr. pr. medlem i klubber og 

disse penge skal så øremærkes DISTRIKT 9 CUPPEN. Forslaget blev nedstemt og i 

stedet vedtog man, at når egenkapitalen var så stor, kunne man bruge op til 

15.000 kr. på DISTRIKT 9 CUPPEN. 
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7/8: D stævne udvalg – spring /dressur 

DISTRIKT 9 CUPPEN – blev fremlagt. Denne køres efter de nyskrevne regler. Disse 

vil blive renskrevet og lagt på D9 siden. 

9: Bredde: 

Putte fremlagde og informerede om at bredde udvalget meget gerne kom ud og 

lavede hygge sjov dage. Man kan også låne de før omtalte kasser med ponygames 

udstyr i en given periode. 

10: D-stævne koordinering: 

D-stævnerne blev fordelt. 

11: Eventuelt: 

Nyt tiltag ifft SJM som afholdes ved GRK. Et virkeligt fint initiativ – GRK vælger 

afholde en B-finale – da der er så stor tilslutning til arrangementet. Det bliver 

afholdt for KAT 1 og 2. 

BANEDESIGN KURSUS: EGUM RIDEKLUB D 6-7/4-19. 

Vorbasse Rideklub forespurgte om der var klubber som ville tiltræde som 

sanitetshjælpere til Vorbassemarkedet. Kontakt Christina fra VRIK, hvis jeres klub 

ønsker, at deltage. 

 

12: 

Næste møde – Vorbasse – 14 maj kl. 19.00. 


