Distriktsrådsmøde 30-04-2019 i Viborg Rideklub
Fremmødte klubber; Gudenådalen, Herning, Morsø, Søndertoft, Bording, Lem og Vasehus

Siden sidst:

Repræsentantskabsmøde
Brande fik frivillighedspris
Gudenådalen fik sin endelige optagelse i DRF
Thomas Vogt Hansen fik ærestegnet

Der var gode forskellige indlæg hele formiddagen – og indlæg fra SEGES, med eks. regler for transport af
heste
Eftermiddagen bød på
Præsentation af ny generalsekretær
Nye medarbejder
Regnskab med et lille underskud
Debat om 70 års reglen for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer.

Vi sagde tak til Vagn, for sit lange virke som regionskoordinator med en gave. Tak for den gode indsats og
for at vi også i fremtiden må trække på din viden.
Pkt 3. ved Marianne, alle klubber er i gang med at afholde stævner. Marianne og Inger har deltaget i et
kursus for breddeaktiviteter – et spændende kursus. Alle kan deltage uanset niveau. Breddeklasser kan
eventuelt bruges til at ”fylde op” til de ordinære stævner. Klubkonsulent er tilknyttet vores distrikt og
klubberne er velkommen til at trække på dem. Klubkonsulenten er Betina Årestrup
Pkt. 4 ved Susanne. Der er afholdt ”kom i gang med Equipe” og Kadet kursus – der kommer opfølgning på
Kadet kurset.
Pkt. 5 ved Inger. Der er nogle stævner der er flyttet, se opdateret stævnekalender
Det er dyrt for klubberne at afholde distriktsmesterskaber – forslag er derfor, at pengene gives til klubberne
i stedet for rytterne (doteringer)
Der var god tilslutning til forslaget om at klubberne får pengene i stedet for rytterne. Forslaget vendes til
Efterårsmødet.
Regnskabet blev fremlagt. Der er et lille underskud, men distriktet har ”penge på kontoen”. Ved en fejl var
kontingentet blevet opkrævet med 20 kr. pr. medlem, det skulle have været 25 kr. som selvfølgelig bliver
opkrævet næste år.

Inger viste lidt talgymnastik med antallet af stævner og stævnestarter i årene 2011 til 2018. Det er
tankevækkende og alle samstemte i, at det er bedst hvis vi kan afholde ”rene” stævner.
Eventuelt. Kursus i at lave varieret undervisning til underviserne – Inger sender info til Søndertoft.
Christmas og andre private arrangører blev vendt igen Referent: Susanne Jakobsen

