Formand Else Krarup
DISTRIKT 10

Referat af Distriktsrådsmøde
Tid og sted:
29.08.2018 Egum Rideklub.

Referat:
1. Valg af dirigent blev Steffen fra Egum Rideklub.
2. Fremmødte klubber.
Der var femmødt 7 ud af 37 klubber.
Der er stadig mange klubber, som ikke har kontakt mail.
Fremadrettet vil indbydelserne kun opslås på distriktets hjemmeside.
3. Meddelelser fra distriktsbestyrelsen og DRF.
Fremadrettet vil indkaldelserne være at finde på distriktets hjemmeside.
Klubberne holder sig orienteret herom.
Der er ny uddannelser på vej og DRF sørger for midler til en
uddannelsesansvarlig.
Der kommer ny stævnekalender formentlig i uge 45 og herefter gøres der klar
til indrapportering af datoer for ønskede stævner i 2019.

Stævneplanlægningsmødet blev fastsat til d. 28.01.2019 kl. 19.00 i Egum.
Husk at få det i kalenderen, DER UDSENDES IKKE INDBYDELSE.
Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre med indkøb af tidtagningsanlæg
som kan opkobles på Equipe. Prisen andrager ca. 35.000,00 hertil kommer en
lille trailer.
Mogens (Mugge) Pedersen, Boller Rideklub, vil gerne stå for servicering af
anlægget.
Såfremt anlægget indkøbes skal dette afhentes og afleveres til Mogens
Pedersen efter endt brug.
Bestyrelsen regner på hvad lejeudgiften skal være, således der er indeholdt
udgifter til fremtidige rep. og service.
Lærestedscertificering: Der udarbejdes en ny model.
Ryttermærker: der er siden 24.5. aflagt 500 prøver i 40 forskellige klubber,
hvilket er enormt positivt, da ryttermærkerne som bekendt ikke er et krav
mere.
Persondataforordningen (25.5.18): DRF har lavet en miniguide, som fremgår
af forbundets hjemmeside.
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Ny eliteplan for spring og military med udgangspunkt i den velfungerende
plan for dressur.
NM i uge 26 (2019) på Vilhelmsborg.
Flere “gamle” officials (faldet for aldersgrænsen) genindtræder efter
ansøgning hos DRF og distrikterne.

Stigende problemer på landsplan med ryttere, der rider på andre heste, end de
i tilmeldingen angivne. Chiplæsere på stævnepladserne overvejes.
Klubberne er meget glade for Equipe, og der arbejdes på at udbygge systemet,
specielt registreringen af efteranmeldelser er et stort ønske.
Kritik af og undren over, at Danish Derby får lov at lade børn ride fra 6.30 til
sent om aftenen. Reglementet!!
Der er repræsentantskabsmøde først i april 2019.

4. Afstemning af klubberne om Else Krarups forsatte medlemskab som formand,
grundet aldersgrænsen.
Der var massivt tilslutning til Else Krarups forsatte store arbejde som
formand for distrikt 10.

5. Valg til bestyrelsen:
På valg var følgende:
Else Krarup, formand
Aliice Petersen, næstformand
Jens Bykær- Jørgensen, sekretær
Betiina Pedersen, medlem

Alle blev genvalgt og modtog valget og udover ovenstående så består
bestyrelsen også af Susan Risom, kasserer.

6. Andre meddelelser:
Winni fra FRSK og Dorthe fra BOL er distriktes superbrugere i Equipe og
deres kontaktoplysninger vil fremgå af hjemmesiden. Brug Winni og Dorthe
og ikke bestyrelsesmedlemmerne til hjælp i Equipe.
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7. Info omkring breddeaktivitet:
Dorthe Rahbek fortalte lidt omkring breddeaktiviteterne og arbejdet som
klubkonsulent.
Det blev aftalt at der vil blive udarbejdet en poster som kan sendes til
klubberne. Posteren er et tilbud til klubbernes nye bestyrelsesmedlemmer om
et opstartsmøde hvor klubkonsulenten vil fortælle om DRF og
bestyrelsesarbejdet ect.
8. Eventuelt:
Næste distriktsrådsmøde afholdes d. 28.01.2019 kl. 19.00 hos Egum Rideklub,
hvor klubberne SKAL møde op grundet stævnefordeling.

Husk at få datoen i kalenderen

Med venlig hilsen
Else Krarup

Ejlersvej 10, 6000 Kolding
elsekrarup48@gmail.com

Mobil 30 13 57 02

e-mail:

