DANSK RIDE FORBUND – DISTRIKT12
distrikt12-drf.dk

Møde/Dato:

Distriktsrådsmøde, mandag den 3. juni 2019 kl. 19.30 i Dragonstuen på Vilhelmsborg.

Indkaldte:
Afbud fra:
Referent:

Distriktsbestyrelsen samt distriktsrådsrepræsentanter fra alle klubber under Distrikt12
Knud Vase, Anne-Louise Davidsen, TØRK, DVRK, Skåde Rideklub, Eva Iversholt, MLRK
Helle Knop

Pkt. Beskrivelse
A. Fremmødte klubber
B. Valg af ordstyrer
C. Godkendelse af seneste
referat
D. Valg af nye medlemmer
til bestyrelsen

E.

Workshop

Diskussion, handling og beslutning
HUSK - alle klubber er forpligtiget til at møde til
distriktsrådsmøderne
Helle Hede
Ingen indsigelser og er derfor godkendt
Udsat fra sidste DR-møde:

Ansvar
Lis
Alle
Alle
Alle

Valg til kursusudvalg

DB foreslår Lizza Kejlberg - valgt

Valg til sekretær

DB foreslår Ditte Bach Sørensen - valgt

Der skal laves gruppearbejde ang. Ideer til klubbernes udfordringer.
Der skal findes max. 5 udfordringer
- Hvad er det for nogle udfordringer
- Hvorfor har vi dem
- Hvordan gør vi noget ved dem
De fremmødte klubber deles i små grupper, hvor der bruges ca. 15
min på at finde disse 5 punkter.
Herefter udvælger vi nogle som der fremadrettet skal arbejdes med
på distriktsrådsmøderne.
Gitte vil gerne have ført til referat at der bliver lavet et App system
til søgning i reglementet

Alle

Elevskolen kursus kan varmt anbefales
hovedpunkt til næste DR møde d. 25. sept.: Punkter om stævner
(Dette skal skrives i indkaldelsen, så klubberne kan vurder om det er
deres distriktsrepræsentant eller deres stævne repræsentant eller
evt. begge de vil sende til næste møde)
Stævner:
• Få Starter nok i dressur & spring, både D & C plan
• En drejebog til stævner / stævneerfagruppe
• Private stævner uden klub (banetræning)
• Dynamik/fleksibilitet i stævneplanlægning
• Adgangskrav til C-stævner
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•
•
•

Dårlig økonomi i klubberne, grundet udgifter til Ride
forbund, officials mm.
Frivillige til stævner
Pris for indskud

Medlemmer og klubdrift:
• Medlemsmangel, hvordan får man flere medlemmer?
• Engagerede medlemmer
• Få aktiviteter i gang i klubben / vidensdeling om opstart af
disse
• Blive bedre til at udnytte DRF´s tilbud (især på lavere niveau)
• Skaffe elev-ponyer
• Ryttermærker på klubplan (ikke e-learning)
• Dårlig økonomi i klubberne, grundet ride forbund, officials
mm.
• Rekruttering af elever og opstalder
• Frivillige til stævner
• Skolereform
• Fastholdelse af medlemmer
• Fastholdelse af viden i bestyrelser og opdatering/adgang til
elektroniske registreringer som bank mm.
1.

Nyt fra formanden samt
DRF-info

DRF overvejer at flytte stævnekoordinering fra distrikt til DRF
Et punkt på dagsordenen til næste formandsmøde: oplæg fra D7,
D11/13 og D14 vedr. stævnekoordinering.
Det skal også til diskussion omkring 70 års reglen og 12 års
funktionsreglen. Distrikt 12 syntes ikke at der skal være restriktioner
af nogen art.
DRF vil komme med et oplæg til en ny stævnestruktur.

2.

Nyt fra
kassereren/økonomi:

Intet til dette punkt

3.

Nyt fra stævneudvalg:

4.

Nyt fra øvrige
disciplinudvalg:

- Vi arbejder på at lave en liste på hjemmesiden over D-official
som kun ønsker at dømme i egen klub og hvem der ønsker
at komme videre og vil ud i andre klubber.
- På listen over D-officials skal der på distriktets hjemmeside
laves en bemærkning ud for de dommere, der kun ønsker
at dømme i egen klub, så klubberne undgår for mange
forgæves opringninger.
-

Lis

Knud

AnneLouise
Jesper
Helle
René

Kunne der være interesse for at vi lavede en ponygames
Eva
cup, parkour og miljø cup i D12. På samme måde som
Elevskole cup, hvor man ikke transportere heste?? Favrskov
syntes det er en god ide. Flere klubber nikkede også til at det
er et godt tiltag.

DANSK RIDE FORBUND – DISTRIKT12
distrikt12-drf.dk

-

Kjellerup Sportsrideklub fik en flot anden plads i Elevskole
Cup 2019.

-

Kallehavegaard er blevet Danmarksmester i Military for Hold

5.

Nyt fra kursusudvalget:

1. modul i Taletudvikling i dressur er afviklet – gode
tilbagemeldinger.
Kursusudvalget ønsker et større budget til næste år, så kurset "Etik
og Moral" kan indgå i talentudviklingsprojektet.
Husk dette kursus: http://www.distrikt12-drf.dk/?p=54508
Klubbens årsplan er udsat til september
Der er efterspørgsel på kursus I stævnetilrettelæggelse. Der er ikke
afsat budget til dette I år.

Lizza

6.

Sekretær/webmaster:

Datoer for DB og DR 2019

Eva

DR-møder 2019:
• Onsdag d. 25. september
• Mandag d. 2. december (Julemøde)
DB-møder 2019
•
•

Onsdag d. 14. august
Onsdag d. 6. november

Distriktsmesterskaber fra d. 5.-8. september

7.

Eventuelt

8.

Næste møde

Kan man forbyde hunde på en stævneplads? Forsamlingen er
enige om at man skal tænkte sig om. Det kan være problematisk at
forbyde det, når det ofte lægges op til at stævner er et
familiearrangement.
Onsdag d. 25. september 2019

Alle
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