Oprettet af pn den 29. september 2009

Referat fra distriktsrådsmøde den 29. september 2009 Viborg Rideklub.
Tilstede var repræsentanter for Ringkøbing, Gudenaadalen, Aaskov, Viborg Kærbo Løgstrup,
Hundborg Midtthy, Hammerum og Haderup Rideklubber
Punkt 1:

Velkomst.
Kaare Rahbek bød velkomme

Punkt 2:

Nyt fra formanden/DRF
Kaare orienterede om forskellige DRF tiltag i nærmeste fremtid
Halvvejsmøde på Trinity i Fredericia den 31. oktober
FEI Generalforsamling i Danmark i 2010.
Klubseminar den 24. oktober på Scandic Hotel, Århus Vest
Økonomi, der er ikke kommet så mange penge i DRF kassen som budgetteret,
Primært p.g.a. af fald i kursusindtægterne.

Punkt 3:

Nyt fra udvalgene.
Breddeudvalg v Georg Rosenkilde:
Georg orienterede omkring breddemødet i Løgstrup.
Der var omkring 45 deltagere fra forskellige klubber i distriktet, og mødet betragtes
som en succes, der har kun været tilfredse tilkendegivelser efterfølgende.
Omkring ryttermærker kan det nævnes at der er stor aktivitet og antallet af deltage i
Ryttermærkeprøverne er fuldt på højde med de antal der tidligere deltog i
ridemærkeprøverne.
Der er godt gang i D-stævnerne, deltagerantallet er dog noget svingende, hvilket
specielt viser sig i faldende antal starter i springklasserne, der er ikke umiddelbart
nogen forklaring på nedgang i deltagerantallet, kun at det nok må hænge sammen med
den generelle afmatning i samfundet.
Kaare nævnte vigtigheden af at klubberne får lavet ansættelseskontrakter og
børneattester.
Jagtudvalget v/Severin Lassen
Der er i 2009 afholdt 5 jagter, der har stort set været samme antal deltagere som
tidligere, lige bortset fra jagten i Skive, der nok blev annonceret for sent.
Der mangler at blive afholdt Hubertusjagt, det skal holdes i Skjern.
Terrænspringning har ikke været på programmet i 2009, der arbejdes på at få lidt gang
i dette i 2010.
Kursusudvalget v/Helle Tougaard
Helle orienterede om de tiltag der i 2009 er startet kurser i ”Hurra jeg er blevet leder”
og ”Klar Parat Start”, alle er afholdt med tilfredsstillende deltagerantal.
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Der er ”Klar Parat Start” i Birgittelyst og ?? i efteråret 2009
Der opfordres til at lave en form for tilmelding til kurserne på hjemmesiden, sådan at
man kan skrive sig på listen, og Helle kan så når der er tilmeldinger nok sætte dato på
kurset.
Klubkonsulent v/Louise.
Louise opfordrer til at klubberne henvender sig til hende for at hun kan komme ud til
klubberne med klubmappen.
Hun kan og vil gerne rådgive omkring klubdrift eller henvise til de rette personer.
Tjenesten er gratis.
Ponyudvalget v Per Nielsen.
Alle mesterskaber er afviklet uden problemer og protester.
Ros til sekretariatspersonalet i klubberne, det kører fint i langt de fleste tilfælde.
Ellers ingen særlige bemærkninger.
Sportsudvalget v/Inger Overby.
Inger sender regninger for tidtagningsanlægget ud, da der er sket en
kommunikationsbrist mellem bestyrelsen og Selmer, denne brist har gjort at der ikke er
blevet opkrævet penge for leje af anlægget.
Der arbejdes på, at vi selv får lov at definere hvilke klubber, der kan/må deltage i
distriktsstævnerne i distrikt 11/13.
Der laves mange gode stævner i vores distrikt, derfor er der mange starter fra ryttere
fra andre distrikter.
Inger har lavet en liste med 25 ønskepunkter til DRF på rettelser til
stævneprogrammet, mange af dem kan rettes, men nogle af punkterne er ikke
økonomisk mulige at rette til, var meldingen fra DRF, men de var positive og vil
forsøge at rette så meget som muligt til.
Inger Overby opfordrer klubberne til at kontakte TD’erne inden stævnerne, hvis der er
spørgsmål vedr. forholdene omkring stævnet.
Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe -- Kaffe
Punkt 4:

Valg til forretningsudvalget i Distrikt 11/13
På valg er:

Inger Overby
Georg Rosenkilde
Severin Lassen

Alle blev genvalgt.
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Punkt 5:

Status omkring ”lov om hestehold”
Kaare orienterede om udviklingen indenfor ovennævnte, og opfordrede til at klubberne
møder op til halvvejsmødet hvor emnet vil blive diskuteret.

Punkt 6:

Eventuelt
Der opfordres til at klubberne anvender autoriserede banebygger og uddannede
dommere til D-stævnerne, dette vil give bedre stævner, til glæde og gavn for både
ryttere og klubber.

Punkt 6:

Næste møde 2. marts 2010 kl. 19.00 på Viborg Rideklub

Side 3 af 3

